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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Sobre a Terrassa 

 

A Terrassa Sul Construções Ltda. (ou Terrassa Construtora) é uma 

incorporadora e construtora, de imóveis residenciais, sediada na cidade de Itajaí, 

estado de Santa Catarina, mais precisamente na Rua José Gall, número 185, 

bairro Dom Bosco, deste município. Atualmente opera em dois municípios do 

estado, Itajaí e Bombinhas. 

Fundada em 2010, hoje comandada por seu idealizador, Luís A. R. Wippel 

Filho, gestor com experiência de mais de 18 anos no mercado da construção e 

incorporação. Já entregou 219 unidades residenciais, em 4 empreendimentos, e 

hoje conta com 240 unidades em construção (entre lançamentos e obras). 

A Terrassa tem por essência um entendimento extremamente 

humanístico, acredita muito nas pessoas, acredita na sociedade, e em um 

mundo melhor. Prima pela excelência em tudo o que faz, sempre considerando 

o lado humano de tudo, de modo a compreender esta perspectiva humana como 

uma parte integrante de um todo. 

SOMOS UMA EMPRESA FEITA POR PESSOAS E PARA AS PESSOAS! 
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1.2. Ficha Técnica do Empreendimento 

Empreendimento: Residencial Tarragona 

Localização: Rua Getúlio Vargas, 455 - Vila Operaria, Itajaí - SC, 88303-220 

Descrição Geral:   Bloco único com 13 pavimentos: 

Térreo: Hall de entrada, Piscina, Garagens, áreas de lazer; 

2° Pavimento: Lazer e G2; 

3° ao 13° Pavimento: 66 apartamentos; 

14° Pavimento: Barrilete e Casa de Máquinas; 

Reservatório  

Área do terreno: 1.200 m² 

Área Total Construída: 7.229,32 m² 

Alvará de Construção: 2/2017. 

Inscrição Imobiliária: 211.014.01.0553.0000.000 

Código do Imóvel: 11786. 

Habite-se: emitido em 05/07/2021 sob o número 2408-21-ITJ-HBT, pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Itajaí. Em 05/07/2021 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A compra de um imóvel sempre requer muito cuidado e atenção. Por isso, a sua 

escolha pelo apartamento construído com a qualidade e o acabamento da 

Terrassa Sul Construções Ltda nos orgulha muito. Temos certeza de que 

você se sentirá satisfeito, por muitos e muitos anos, com esta aquisição. Lembre-

se, no entanto, de que qualidade não dispensa bons cuidados e a correta 

utilização das instalações. 

Residencial Tarragona é um empreendimento que recebeu toda atenção e 

dedicação da nossa empresa e esperamos ter atingido as suas expectativas. 

Este manual tem o propósito de fornecer informações técnicas sobre o 

funcionamento, manejo e manutenção do imóvel, poupá-lo de transtornos e 

despesas desnecessárias, além de capacitá-lo a efetuar pequenos reparos. Ele 

foi elaborado para orientá-lo na utilização, conservação e manutenção de seu 

apartamento. Procuramos colocar a sua disposição todos os aspectos relevantes 

de seu apartamento, seus acessórios, equipamentos, peças e materiais, 

descrevendo-os, bem como as precauções e diligências associadas, 

recomendando procedimentos de correta utilização, conservação e manutenção. 

Leia cuidadosamente todas as instruções, procedimentos e recomendações de 

utilização, conservação e manutenção contidos neste manual. Depois, transmita-

os às demais pessoas da sua família ou residentes no imóvel. Conserve-o 

sempre à mão e, quando necessário, consulte-o para uma permanente 

satisfação e integral aproveitamento de seu novo apartamento. 

2.1. Objetivos do manual 

 

Especificar a correta utilização e manutenção do imóvel de acordo com os 

sistemas construtivos e materiais empregados, evitando, com isso, danos 
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decorrentes do mau uso, esclarecendo quanto aos riscos de perda da garantia 

pela falta de conservação e manutenção preventiva adequada.  

O manual tem como objetivos:  

• Ser utilizado como um guia de consulta;  

• Contribuir para a preservação e valorização do imóvel;  

• Auxiliar na prevenção de gastos com reposição de materiais ou equipamentos; 

• Indicar os procedimentos de conservação e manutenção obrigatórios para a 

preservação da garantia;  

• Esclarecer todos os usuários (prestadores de serviços, funcionários, 

proprietários, síndico e conselheiros) quanto às formas de preservação do bem;  

• Prevenir situações que causem risco físico e material;  

• Informar os procedimentos de segurança.  

O manual foi embasado em bibliografias como: Código Civil Brasileiro e demais 

legislações aplicáveis, Manual do Proprietário do / SINDUSCON-PR / SECOVI-

PR / CBIC, na NBR 5674 – Manutenção de Edificações e na NBR 14037 – 

Manual de operação, uso e manutenção das edificações.  

2.2. Conheça o seu imóvel 

 

Os técnicos da Terrassa Sul Construções Ltda, vistoriaram e atestaram o 

funcionamento de todos os componentes e instalações do seu imóvel antes de 

considerá-lo concluído, assim como o atendimento à NBR 15575:2013. Porém, 

é possível que algum detalhe ainda mereça ser retocado. Para isso, proceda a 

uma cuidadosa vistoria, examinando o estado dos pisos, revestimentos e demais 

componentes. Teste o correto funcionamento das instalações hidro sanitárias, 

elétricas e de gás. 

A construção de um imóvel ainda é um processo artesanal onde são aplicados 

materiais diversos e com índices de dilatação diferentes, você poderá encontrar 
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algum detalhe que não tenhamos percebido, sendo que, detalhes que não 

venham comprometer aparência e a qualidade do conjunto deverão ser 

analisadas com serenidade e bom senso. Suas reclamações serão analisadas 

pelo corpo técnico da nossa empresa e, quando julgados procedentes, serão 

prontamente atendidas. Caso contrário, nós o convocaremos para debater o 

assunto. A partir do recebimento das chaves do seu imóvel, bem como da 

utilização das áreas comuns dos edifícios, a responsabilidade de conservação 

do mesmo é sua, independente das garantias legais que são assumidas pela 

construtora.  

Para manter tais condições em um nível normal, este Manual traz uma série de 

recomendações importantes para o uso adequado do imóvel. É imprescindível 

que o proprietário repasse as informações contidas neste Manual aos demais 

usuários do imóvel.  

A CONSTRUTORA garantirá, como está previsto em lei (artigo 618 do Código 

Civil), todos os serviços prestados por ela durante a construção do 

empreendimento. Para que a garantia seja cumprida é necessário que o 

comprador cumpra sua parte sempre respeitando os serviços realizados pela 

CONSTRUTORA e as recomendações por ela passadas. Vale ressaltar que 

quaisquer problemas relativos à falta de manutenção ou uso indevido ocasionará 

perda total da garantia, devendo toda e qualquer reclamação ser encaminhada 

diretamente à CONSTRUTORA por escrito pelo e-mail sac@terrassa.com.br, 

para que fique registrado a solicitação e está tome as medidas necessárias a 

sua solução.  

2.3. Entrega da unidade  

 
A equipe da Terrassa juntamente com o proprietário fará a vistoria da unidade 

após a conclusão da obra, com o objetivo de verificar se há vicio aparente na 

construção. Caso sejam detectados vícios durante a vistoria, as chaves do 

imóvel serão entregues após os reparos finalizados ou após o aceite no termo 

de recebimento, em prazo máximo de 30 dias. Após a assinatura do termo de 

mailto:sac@terrassa.com.br


9 
 

 

 

 

 

Rua José Gall, 185  Sala 01  - Dom Bosco – Itajaí/SC          

(47) 3344-1177          

www.terrassa.com.br 

 

entrega, os vícios aparentes não apontados serão de responsabilidade do 

cliente.  

Após o recebimento, os cuidados e manutenções preventivas para conservação 

do imóvel são de responsabilidade do proprietário. Evite transtornos futuramente 

seguindo as orientações desse Manual em relação aos prazos de manutenções 

preventivas. 

 

 

As garantias terão validade caso sejam comprovadas as execuções de 

manutenções preventivas necessárias no imóvel. 

 

2.4. Definições e conceitos  

 

Com a finalidade de facilitar o entendimento deste Manual, esclarecemos o 

significado das nomenclaturas utilizadas:  

 

ABNT NBR 5674 - Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que 

estabelece os requisitos do Sistema de Gestão de Manutenção de Edificações.  

 

ABNT NBR 14037 - Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que 

estabelece os requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos 

conteúdos do Manual de Uso, Operação e Manutenção das edificações, 

elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador ao condomínio por 

ocasião da entrega do empreendimento.  

 

ABNT NBR 15575 Partes de 1 á 6 - Norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas que estabelece e avalia os requisitos e critérios de desempenho que 

se aplicam às edificações habitacionais, tanto em sua totalidade quanto de forma 

isolada para um ou mais sistemas específicos.  
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ABNT NBR 16280 - Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que 

estabelece os requisitos para os sistemas de gestão de controle de processos, 

projetos, execução e segurança a serem adotados na execução de reformas em 

edificações.  

 

Anomalia - Irregularidade, anormalidade, exceção à regra.  

 

Auto de Conclusão - Documento público expedido pela autoridade competente 

do município onde se localiza a construção, confirmando a conclusão da obra. 

Também denominado “Habite-se”.  

 

Código Civil Brasileiro - É a Lei 10.406, de 10 de janeiro 2002, que regulamenta 

a legislação aplicável às relações civis em geral. Nele são estabelecidas as 

diretrizes para elaboração da Convenção de Condomínio e estão contemplados 

os aspectos de responsabilidades, uso e administração das edificações.  

 

Código de Defesa do Consumidor - É a Lei 8.078/90, de 11 de setembro de 

1990, que institui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, definindo os 

direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, bem como das empresas 

construtoras e/ou incorporadoras.  

 

Durabilidade - É a capacidade da edificação, ou de seus sistemas, de 

desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e 

manutenção especificadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção.  

 

Empresa autorizada pelo fabricante – Organização ou profissional liberal que 

exerce função para a qual são exigidas qualificação e competência técnica 

específicas e que são indicados e treinados pelo fabricante.  
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Empresa capacitada - Nos termos da ABNT NBR 5674, organização ou pessoa 

que tenha recebido capacitação, orientação e responsabilidade de profissional 

habilitado e que trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado.  

 

Empresa especializada - Nos termos da ABNT NBR 5674, organização ou 

profissional liberal que exerce função para a qual são exigidas qualificação e 

competência técnica específicas.  

 

Equipe de manutenção local - Nos termos da ABNT NBR 5674, pessoas que 

realizam serviços na edificação, que tenham recebido orientação e possuam 

conhecimento de prevenção de riscos e acidentes.  

 

Garantia contratual - Período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia 

legal e condições complementares oferecidas voluntariamente pelo fornecedor 

(incorporador, construtor ou fabricante) na forma de certificado ou termo de 

garantia ou contrato no qual constam prazos e condições complementares à 

garantia legal, para que o consumidor possa reclamar dos vícios ou defeitos 

verificados na entrega de seu produto.  

 

Garantia legal - Período de tempo previsto em lei que o comprador dispõe para 

reclamar do vício ou defeito verificado na compra de um produto durável.  

 

Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 - É a lei que dispõe sobre as 

incorporações imobiliárias e, naquilo que não regrado pelo Código Civil, sobre o 

condomínio em edificações.  

 

Manutenção - Nos termos da ABNT NBR 15575, conjunto de atividades a serem 

realizadas ao longo da vida útil da edificação para conservar ou recuperar a sua 

capacidade funcional e de seus sistemas constituintes e atender às 

necessidades e à segurança dos seus usuários.  
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Manutenção corretiva - Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por 

serviços que demandam ação ou intervenção imediata a fim de permitir a 

continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações 

ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários 

ou proprietários.  

 

Manutenção preventiva - Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por 

serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as 

solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, 

elementos ou componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e 

relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de degradação.  

  

Profissional habilitado - Pessoa física e/ou jurídica, prestadora de serviço, 

legalmente habilitada, com registro válido em órgãos legais competentes para 

exercício da profissão, prevenção de respectivos riscos e implicações de sua 

atividade nos demais sistemas do edifício.  

 

Solidez da construção - São itens relacionados à solidez da edificação e que 

possam comprometer a sua segurança, neles incluídas peças e componentes 

da estrutura do edifício, tais como lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação, 

contenções e arrimos.  

 

Vícios ocultos - São aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel.  

 

Vícios Aparentes 

São aqueles de fácil constatação, detectados quando da vistoria para 

recebimento do imóvel. 

 

Vida útil (VU) - Nos termos da ABNT NBR 15575, vida útil é o período de tempo 

em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais 

foram projetados e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho 
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previstos nas normas técnicas, considerando a periodicidade e a correta 

execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de 

Uso, Operação e Manutenção (a vida útil não pode ser confundida com prazo de 

garantia legal ou contratual). 

2.5. Referências normativas  

 

As Normas Técnicas relacionadas a seguir constituem o referencial técnico 

normativo deste Guia:  

 

ABNT NBR 14037:2011 Diretrizes para elaboração de manuais de uso, 

operação e manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e 

apresentação dos conteúdos.  

 

ABNT NBR 5674:2012 Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema 

de gestão de manutenção.  

 

ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 1: 

Requisitos Gerais.  

 

ABNT NBR 16280:2014 - Reforma em edificações - Sistema de gestão de 

reformas - Requisitos. 
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3. GARANTIAS 

 

Os prazos constantes neste manual foram estabelecidos em conformidade com 

as regras legais e normas técnicas vigentes e em vista do estágio atual de 

tecnologia de cada um dos componentes e/ou serviços empregados na 

construção. Assim sendo, os prazos referidos em tais documentos 

correspondem a prazos totais de garantia.  

No caso de cessão ou transferência da unidade, os prazos de garantia aqui 

estipulados permanecerão válidos, desde que realizadas as manutenções 

mínimas indicadas no presente manual.  

 

O Residencial Tarragona é garantido conforme os preceitos do Código de Defesa 

do Consumidor e do Código Civil Brasileiro, a saber:  

• 05 anos para o aparecimento de defeitos relacionados à solidez e 

segurança da edificação;  

• 90 dias para a reclamação de vícios ocultos, contados a partir do 

aparecimento;  

• 90 dias para a reclamação de vícios aparentes, contados a partir da 

entrega da unidade.  

 

SOLIDEZ E SEGURANÇA  

Entendem-se como itens de solidez e segurança, as peças estruturais como 

lajes, vigas e pilares, estruturas de fundação e contenção, que, casos 

danificados ou defeituosos, possam vir a comprometer a estabilidade da 

edificação.  

VÍCIOS OCULTOS  

São aqueles não detectáveis no momento de entrega do imóvel, e que podem 

surgir durante a sua utilização regular. 

VÍCIOS APARENTES  

São aqueles de fácil constatação, o vício que se verifica sem a necessidade do 

uso, detectados quando da vistoria para recebimento do imóvel.  
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3.1. Tabela de garantias específicas 

 

Na tabela abaixo, constam os prazos de garantia contratual dos principais itens 

das unidades autônomas e das áreas comuns, cuja contagem inicia-se a partir 

da expedição do “Auto de Conclusão” ou outro documento legal equivalente que 

ateste o término da obra (“Habite-se”, CVCO, etc.).  

A tabela abaixo apresenta a relação de itens e sistemas em obras de edificações 

residenciais em geral, sendo possível que alguns deles não estejam presentes 

no Residencial Tarragona.  

A Tabela abaixo do manual da foi elaborada pelo SECOVI e pela CBIC com base 

na norma NBR 15575-1:2013. 
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3.2. Disposições gerais sobre a garantia do seu 

empreendimento  

 

A Construtora e/ou Incorporadora se obrigam a prestar, dentro dos prazos de 

garantia, o serviço de assistência técnica, reparando, sem ônus para o usuário, 

os vícios de construção que não decorram de mau uso ou de falta da execução 

da manutenção mínima indicada no presente Manual.  

Este manual é a fonte de informações que a Construtora e a Incorporadora 

apresentam para esclarecer o proprietário com relação às dúvidas sobre a 

utilização do empreendimento, manutenção dos sistemas e componentes deste, 

assistência técnica, prazos de garantia e demais itens tratados.  

• É ônus exclusivo do proprietário, fazer a manutenção preventiva e utilizar 

corretamente o imóvel, observado as instruções constantes neste Manual, 

sob a pena de perda de garantia.  

• O Síndico é responsável pela elaboração, execução e acompanhamento do 

programa de manutenção das áreas comuns de acordo com a NBR 5674 – 

Manutenção da Edificação.  

• No caso do imóvel ser vendido, cedido, ou seja, exercido qualquer outro ato 

de transferência de propriedade e posse a um terceiro, o proprietário se 

obriga transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e 

garantia do seu imóvel, ao novo condômino entregando os documentos e 

manuais correspondentes; 

• O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade e 

corresponsável pela manutenção do conjunto da edificação, conforme 

estabelecido nas Normas técnicas brasileiras, no Manual do Proprietário e no 

Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional 

destacado pela construtora e/ou incorporadora, sob pena de perda de 

garantia; 

• O proprietário da unidade autônoma se obriga a efetuar a manutenção 

preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem 

como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia; 
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• Inspeção Predial deverá ser realizada a cada ano, a fim de verificar o correto 

uso, operação e manutenção do imóvel, cuja responsabilidade é do 

condomínio.  

• Após a entrega, a empresa construtora ou incorporadora poderá efetuar 

INSPEÇÕES PREDIAIS nas unidades selecionadas por amostragem e nas 

áreas comuns, a fim de verificar a efetiva realização destas manutenções, o 

uso correto do imóvel e sua operação, bem como avaliar os sistemas quanto 

ao desempenho dos materiais e funcionamento, de acordo com o 

estabelecido no Manual de Operação, Uso e Manutenção, obrigando-se o 

condomínio representado pelo síndico, em consequência, a permitir o acesso 

do profissional em suas dependências, para proceder a INSPEÇÃO 

PREDIAL, sob pena de perda de garantia.  

3.3. Perda de garantia  

 

Ocorrerá a perda da garantia do imóvel nas seguintes hipóteses, dentre outras:  

• Caso não seja implantado e executado de forma eficiente o Programa de 

Manutenção de acordo com a norma ABNT NBR 5674 - Manutenção de 

edificações – Requisitos para o sistema de manutenção, ou apresentada a 

efetiva realização das ações descritas no plano; 

• Se, nos termos do artigo 393, do Código Civil, o dano decorrer de caso fortuito 

ou de força maior;  

• Se for executada reforma no imóvel ou descaracterizações dos sistemas, 

com fornecimento de materiais e serviços contratados e/ou executados 

diretamente pelo próprio Condomínio;  

• Se houver danos por mau uso, incluindo o desrespeito aos limites admissíveis 

de sobrecarga nas instalações e estruturas;  

• Se os usuários não permitirem o acesso do(s) profissional(ais) destacado(s) 

pela Construtora e/ou Incorporadora, nas dependências de sua unidade e 

nas áreas comuns, para proceder à vistoria técnica ou serviços de assistência 

técnica;  
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• Se forem identificadas irregularidades de autoria do condomínio nas vistorias 

técnicas e as providências indicadas não forem tomadas por parte do 

condomínio;  

• Se ocorrerem outros fatores que possam acarretar a perda de garantia, 

descritos nas instruções de uso e manutenção do imóvel para os sistemas 

específicos;  

• Se não forem respeitados os projetos em anexo no manual do proprietário 

•  Caso haja mau uso ou não forem tomados os cuidados de uso; 

•  Caso seja realizada limpeza inadequada; 

• Caso seja realizada substituição de qualquer parte do sistema com uso de 

peças, componentes que não possuam característica de desempenho 

equivalente ao original entregue pela incorporadora/construtora; 

• Falta de comprovação da realização de manutenção eventualmente 

estabelecida, conforme previsto na norma ABNT NBR 5674. 

• Defeitos de funcionamento ou danos que sejam resultantes da inadequada 

utilização do imóvel e de seus materiais, componentes e equipamentos, do 

emprego de substâncias químicas ou materiais de limpeza e conservação 

inadequados que provoquem efeitos danosos;  

• Execução de quaisquer reparos por terceiros;  

• A Construtora não se responsabiliza por eventuais furações nas fachadas 

que venham a causar infiltrações e/ou danos e deterioração dos materiais à 

base de cimento usados nos revestimentos.  

ATENÇÃO  

Demais fatores que possam acarretar a perda de garantia estão descritos nas 

instruções de uso e manutenção do imóvel para os sistemas específicos.  

SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA: peças que apresentem desgaste 

natural pelo tempo ou uso. Cessa a responsabilidade da Construtora e/ou 

Incorporadora se forem executadas reformas ou descaracterizações dos 

sistemas na unidade autônima ou nas áreas comuns, com fornecimento de 

materiais e serviços contratados diretamente pelos próprios usuários.  
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4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A partir da entrega do Residencial Riviera do Valle, a Construtora se obriga a 

prestar, dentro dos prazos de garantia estabelecidos e específicos, o serviço de 

assistência técnica, reparando, sem ônus, os defeitos verificados, desde que não 

seja identificado mau uso ou inobservância das instruções contidas neste 

Manual e no item 3.GARANTIAS incluindo o não atendimento das ações de 

manutenção na periodicidade mínima indicada.  

Apresentada qualquer reclamação por meio dos endereços de e-mail abaixo 

indicados, será agendada uma visita ao imóvel para avaliação técnica dos 

serviços solicitados.  

Constatando-se, na avaliação técnica, que os mesmos não estão enquadrados 

nas condições de garantia, será cobrada uma taxa de visita, no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), e não caberá a Construtora a execução dos 

reparos. 

4.1. Como acionar a assistência técnica 

(formalidade)  

 

ATENÇÃO  

Abaixo segue modelo padrão (para envio de e-mail) que deverá ser seguido para 

validade do atendimento.  

Para que o atendimento seja válido, a solicitação deverá ser enviada 

obrigatoriamente para os seguintes e-mails:  

sac@terrassa.com.br  

A Construtora terá o prazo de 48 horas úteis para analisar e responder a 

solicitação e a mesma obedecerá a ordem de atendimento das demais 

solicitações.  
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As solicitações referentes à área comum, só serão aceitas se feitas pelo síndico. 

As solicitações referentes às unidades privativas deverão ser feitas pelo 

proprietário do imóvel ou seu representante legal.  

Não serão analisados os pedidos de manutenção nos seguintes casos:  

• Solicitações que não forem encaminhadas ao e-mail acima;  

• Solicitações feitas por outras pessoas que não o síndico;  

• Não serão aceitas solicitações através de imobiliárias, corretores, 

zeladores ou porteiros;  

• Não serão aceitas solicitações que não contenham a clara especificação 

do problema;  

• Solicitações fora do prazo de garantia (especificados na tabela do capítulo 

III do presente manual);  

• Solicitações enviadas com palavras de baixo calão ou ofensivas ou por 

outros meios como telefone e redes sociais por exemplo.  

4.2. Procedimentos de segurança para 

assistência técnica  

 

Por motivos de segurança os atendimentos serão sempre realizados com horário 

agendado previamente.  

 

ATENÇÃO Nunca serão efetuados atendimentos sem hora marcada. Da mesma 

forma, não serão feitas vistorias de rotina sem agendamento prévio.  

 

Ainda, os prestadores de serviços da Construtora não estão autorizados a 

receber solicitação diretamente dos clientes nem propor serviços particulares ou 

complementares.  

O condomínio deverá disponibilizar à equipe de assistência técnica da 

Construtora, banheiro e cozinha durante o período de execução dos serviços em 

garantia. 
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5. DESCRIÇÃO, CUIDADO DE USO E MANUTENÇÃO 

 

Para que possa utilizar o seu imóvel de forma correta, garantindo o desempenho 

e estendendo ao máximo a sua vida útil, descrevemos de forma genérica os 

principais sistemas que o compõem, por meio das informações e orientações a 

seguir: 

 

• Descrição construtiva do sistema;  

• Orientação quanto aos cuidados de uso;  

• Procedimentos de manutenção;  

• Prazos de garantia;  

• Fatores que acarretam a perda da garantia. 

5.1. Estrutura  

 

A estrutura da edificação foi construída utilizando-se concreto armado, no 

sistema convencional – com laje, viga e pilar fundidos na obra. Foi calculada em 

função das cargas às quais é submetida e absorvida de acordo com o sistema 

reticulado.  

No sistema reticulado a transferência de todas as cargas atuantes para as 

fundações é feita através de elementos lineares denominados de lajes, vigas e 

pilares.  

As lajes são elementos estruturais planos que recebem as ações diretas das 

cargas (pisos, alvenarias, sobrecargas, móveis etc.). Os carregamentos são 

aplicados ao longo de sua superfície.  

Vigas são peças lineares horizontais que recebem os carregamentos advindos 

das lajes. São peças periféricas às lajes e responsáveis pelas distribuições das 

cargas para os pilares.  
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Os pilares são também peças lineares verticais, cujos carregamentos principais 

provenientes das vigas são nele concentrados e distribuídos para as fundações.  

 

✓ Cuidados de uso 

Deve-se seguir as seguintes orientações quanto ao uso e operação: 

• NÃO retirar, alterar seção ou efetuar furos de passagens de dutos ou 

tubulações em quaisquer elementos estruturais para evitar danos à 

solidez e à segurança da edificação;  

• NÃO sobrecarregar as estruturas e paredes além dos limites previstos 

em projeto, sob o risco de gerar fissuras ou comprometimento dos 

elementos estruturais e de vedação, como, por exemplo, troca de uso 

dos ambientes e colocação de ornamentos decorativos com carga 

excessiva;  

• Não é permitida a retirada total ou parcial de lajes, vigas ou pilares. Da 

mesma forma, não se deve sobrecarregá-las além dos limites previstos 

no projeto estrutural original. Sobrecarga prevista para laje: 250 kgf/m² 

(Revestimento: 100 kgf/m² / Carga acidental: 150 kgf/m²).  

• Compete ao condomínio e ao condômino a observação destas regras sob 

pena de responsabilização pessoal por danos decorrente à estrutura do 

empreendimento. 

• Todo o peso próprio da estrutura e as sobrecargas posteriores são 

transmitidos para as lajes, que os transmitem para as vigas, que, por sua 

vez, transmitem-nos para os pilares, que, finalmente, descarregam-nos 

no solo, em elementos estruturais denominados fundações.  

• Podem surgir, algum tempo após o término da construção, microfissuras 

nas paredes. Não se preocupe se isto acontecer. Trata-se de uma 

acomodação natural do edifício ao terreno ou de simples dilatação 

térmica.  
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✓ Manutenção preventiva 

As microfissuras, que aparecem naturalmente em estruturas de concreto 

armado e nas alvenarias, devem ser prontamente reparadas, pois, caso 

contrário, podem ser a porta de entrada para agentes patogênicos (ex.: água, ar, 

poluição).  

Os problemas mais comuns nas estruturas são:  

• Trincas ou fissuras nas paredes ou nos próprios elementos da estrutura. 

Observa-se que, na maioria dos casos, as trincas são originadas de 

movimentações e acomodações normais da estrutura.  

• Imperfeições no concreto, tais como esfarelamentos, nichos de concretagem, 

ataques biológicos (bolores, mofos e vegetação) e reações químicas 

adversas. 

• Tratar com empresa especializada as infiltrações nos locais onde houver o 

aparecimento da armação de aço;  

 

✓ Perda de garantia 

Todas as condições descritas no item 3.3 deste manual, acrescidas de: 

• Se qualquer um dos elementos estruturais for retirado ou afetado, mesmo que 

parcialmente (exemplo: pilares, vigas, painéis, lajes);  

Periodicidade Atividade Responsável

No uso

Quando verificado algum tipo de 

fissura/trinca, barras de aço expostas, 

mofos, bolores ou qualquer outro 

problema no subsistema estrutura, 

alertar a administração do condomínio

Proprietário e usuários

De acordo com 

Lei 2.805/2008 – 

PMBC

Vistoria técnica Profissional habilitado

Quando houver
Efetuar reparos de patologias 

identificadas no subsistema estrutura
Empresa especializada
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• Se forem alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto 

original;  

• Se forem identificadas sobrecargas nas estruturas e paredes além dos limites 

normais de utilização previstos;  

• Se não forem tomados os cuidados de uso necessários;  

• Desbaste de elementos estruturais.  

 

IMPORTANTE: As alterações acima citadas (vigas, pilares, painéis e lajes), 

complementam a garantia da estrutura de todas as unidades da torre. 

responsabilidade do interessado na reforma (usuário da unidade ou 

condomínio).  

5.2. Elementos de vedação 
 

As paredes em alvenaria foram executadas com tijolos cerâmicos de 08 

furos, com 12 cm de espessura, sendo que a retirada parcial ou total de qualquer 

parede deverá ser precedida de consulta aos projetos, bem como à construtora. 

✓ Cuidados de uso 

As paredes também abrigam vigas, pilares e as tubulações das 

instalações hidrossanitárias, das instalações elétricas básicas e 

complementares, além das tubulações de gás e de água pluvial. Assim, antes de 

perfurar paredes para fixação de quadros, armários, prateleiras ou outros 

objetos, certifique-se de que a alvenaria resiste ao peso do elemento a ser 

sustentado e assegure-se de que não haverá agressão alguma às instalações 

embutidas nas paredes. Utilize sempre buchas com parafusos e furadeiras, 

evitando prego e martelo. Para prevenir acidentes, evite abrir furos perto do 

quadro de distribuição de energia, de tomadas, interruptores, válvulas, registros 

e torneiras. Cuidado especial, deve ser tomado nas instalações de espelhos e 

acessórios nos banheiros, área de serviço e cozinha, por causa das instalações 

hidrossanitárias e de gás. 
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A repentina variação de temperatura pode promover a ocorrência de 

fissura. Isso não compromete a segurança estrutural da construção. 

No período de inverno ou em longos períodos de chuva, pode ocorrer o 

surgimento de mofo, principalmente em cantos e atrás de cortinas, armários e 

banheiros. O mofo é uma colônia de fungos microscópicos que se encontra 

normalmente no ar. Ele se prolifera quando encontra três fatores: umidade, 

sombra e calor. Procure manter ambientes sempre ventilados, limpar e arejar a 

casa e as paredes, usar fungicidas e desumidificadores de ar. Uma dica é usar 

isopor ou fórmica na parte de trás dos armários. Para limpeza das paredes passe 

água misturada com água sanitária (mesma medida). Tapetes e carpetes devem 

ser lavados com água e vinagre. Combata o mofo logo que ele se manifeste, 

observar atentamente as especificações dos produtos químicos utilizados para 

tratar mofo das paredes, eles podem danificar a pintura da mesma. Não deixe o 

mofo se procriar, pois o mesmo pode causar dano a saúde dos moradores. 

Também existem áreas impermeabilizadas na edificação e elas não podem ser 

perfuradas, porque isso acarreta infiltrações e diversos outros danos e 

patologias.  

✓ Manutenção preventiva 

A manutenção da alvenaria se dá concomitantemente à manutenção do reboco 

e da pintura. Possivelmente, as patologias que surgirem ocorrerão de modo 

simultâneo com esses outros sistemas.  

 

Antes de perfurar as vedações, consultar projetos e detalhamentos contidos 

Manual do Proprietário e/ou Manual das Áreas Comuns, evitando, deste modo, 

a perfuração de tubulações de água, energia elétrica ou gás; 

 

As trincas ou fissuras surgem com a acomodação natural da estrutura, 

principalmente no primeiro ano da construção, esse fato NÃO compromete de 

forma alguma a segurança da edificação. Ao surgimento de uma fissura, essa 
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deve ser tratada de imediato, para evitar a ocorrência de infiltrações. O 

tratamento deve ser feito com tela de fibra de vidro e em seguida deve ser 

realizado o acabamento no revestimento, como massa corrida e pintura.  

 

 

✓ Perda de garantia 

Perda da garantia:  

• Alteração ou ampliação na alvenaria ou qualquer elemento em relação 

ao projeto originalmente entregue.  

• Identificação de sobrecargas nas estruturas e paredes, para além dos 

limites normais de utilização previstos.  

• Limpeza e manutenção inadequadas do sistema de vedação 

(revestimentos, rebocos, pinturas, entre outros).  

• Não tratamento de microfissuras.  

• Não realizar as manutenções preventivas e o correto uso do sistema. 

 

5.3. Esquadrias de alumínio 

 

Componente construtivo de alumínio cuja função principal é permitir ou impedir 

a passagem de pessoas, animais, objetos, iluminação e ventilação entre 

espaços ou ambientes. 

As esquadrias também abrangem: guarda-corpo, janelas e portas em alumínio. 

Periodicidade Atividade Responsável

No uso

Verificar o estado geral das alvenarias e 

atentar para qualquer patologia que 

surja Alertar a administração do 

condomínio caso seja constatado 

qualquer problema

Proprietário e usuários

De acordo com 

Lei 2.805/2008 – 

PMBC

Vistoria técnica Profissional habilitado

Quando houver
Efetuar reparos nos sistemas de 

vedação
Empresa especializada
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✓ Cuidados de uso  

• Evitar fechamentos abruptos das esquadrias decorrentes de ações de 

intempéries;  

• As esquadrias devem correr suavemente, não devendo ser forçadas;  

• As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando aplicação de força 

excessiva;  

• Recomenda-se manter as portas permanentemente fechadas, evitando danos 

decorrentes de impacto;  

• A limpeza das esquadrias e de seus componentes deve ser realizada com pano 

levemente umedecido. Todo e qualquer excesso deve ser retirado com pano 

seco. Em hipótese nenhuma deverão ser usados detergentes que contenham 

saponáceos, esponjas de aço de qualquer espécie ou material abrasivo;  

• Evitar o uso de material cortante ou perfurante na limpeza de arestas ou cantos, 

para garantir o perfeito funcionamento dos seus componentes; 

• As esquadrias de alumínio não devem entrar em contato com cimento, cal, 

produtos ácidos e esponjas de aço. Para limpá-las, utilize apenas pano úmido e 

sabão neutro. 

• Objetos pontiagudos não devem ser utilizados na limpeza de difícil acesso, pois 

podem danificar a pintura e consequentemente a proteção que a tinta oferece 

para as esquadrias de alumínio 

✓ Manutenção preventiva 

As janelas e portas de correr exigem que seus trilhos inferiores sejam 

frequentemente limpos, evitando-se o acúmulo de poeira que, com o passar do 

tempo, vão se acumulando.  

A limpeza das esquadrias como um todo, inclusive guarnições de borrachas e 

escovas, deverá ser feita com solução de água e detergente neutro a 5%, com 

auxílio de um pano.  
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Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico que 

atenda às recomendações dos fabricantes, às diretivas da ABNT NBR 5674 e às 

normas específicas do sistema, quando houver.  

As borrachas, escovas, vedantes e roldanas devem ser substituídas a cada 2 

anos;  

Substituição do silicone para vedação deve ser reaplicado anualmente;  

As esquadrias são fabricadas com a utilização de acessórios articuláveis 

(braços, fechos e dobradiças) e deslizantes (roldanas e rolamentos) de nylon, 

que não exigem qualquer tipo de lubrificação, uma vez que suas partes móveis, 

eixos e pinos são envolvidos por uma camada deste material especial, 

autolubrificante, de grande resistência ao atrito e às intempéries;  

A manutenção das esquadrias de alumínio consiste na sua limpeza periódica. A 

efetivação de um procedimento correto de limpeza, assim como fazê-lo na 

frequência recomendada, é fundamental para a manutenção estética e a 

durabilidade das superfícies pintadas. 

As esquadrias não foram dimensionadas para receber aparelhos esportivos ou 

equipamentos que causem esforços adicionais; 

As esquadrias não foram dimensionadas para receber aparelhos esportivos ou 

equipamentos que causem esforços adicionais; 
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✓ Perda de garantia 

• Se forem instaladas cortinas ou quaisquer aparelhos, tais como persianas e 

ar condicionado, diretamente na estrutura das esquadrias, ou que nelas 

possam interferir;  

• Se for feita qualquer mudança na esquadria, na sua forma de instalação, na 

modificação de seu acabamento (especialmente pintura) que altere suas 

características originais;  

5.4. Vidros 

 

Os vidros das janelas e sacadas possuem espessura de 6 mm sendo laminado, 

e os comuns de 4mm, para correta manutenção, efetuar limpeza com uma 

flanela umedecida com álcool e em seguida uma flanela seca. Outra medida é 

utilizar de limpa vidros em spray e imediatamente passar uma flanela seca. Não 

se deve utilizar abrasivos nos vidros. 

 

 

Periodicidade Atividade Responsável

A cada 1 mês ou 

sempre que 

necessárioNo uso

Efetuar limpeza geral das esquadrias de 

alumínio e seus componentes, incluindo trilhos 

inferiores das portas, janelas de correr e drenos

Proprietário e usuários

A cada 3 meses

Efetuar a manutenção preventiva, incluindo 

apertamento de parafusos aparentes, 

regulagem de freio e lubrificação. Observar a 

tipologia e a complexidade das esquadrias de 

alumínio, os projetos e as instruções dos 

fornecedores

Empresa especializada

A cada 1 ano

Verificar a presença de fissuras, falhas na 

vedação, fixação nas esquadrias de alumínio, 

guarda-corpos e reconstituir sua integridade 

onde for necessário

Empresa especializada

A cada 1 ano

Inspeção geral nas esquadrias de alumínio: 

funcionamento geral das peças, pintura, 

vedações (silicones e borrachas de vedação), 

roldanas e pelos de vedação

Empresa especializada
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✓ Cuidados de uso  

• Os vidros possuem espessura compatível com a resistência necessária para o 

seu uso normal. Por essa razão, evitar qualquer tipo de impacto na sua superfície 

ou nos caixilhos;  

• Não abrir janelas ou portas empurrando a parte de vidro. Utilizar os puxadores 

e fechos;  

• Para limpeza, utilizar somente água e sabão neutro. Não utilizar materiais 

abrasivos, por exemplo, palha de aço ou escovas com cerdas duras. Usar 

somente pano ou esponja macia;  

• No caso de trocas, trocar por vidro de mesma característica (cor, espessura, 

tamanho etc.);  

• Evitar infiltração de água na caixa de molas das portas de vidro temperado e, 

no caso de limpeza dos pisos, proteger as caixas para que não haja infiltrações;  

• Evitar esforços em desacordo com o uso específico da superfície. 

 

✓ Manutenção preventiva  

• Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, 

que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e 

normas específicas do sistema, quando houver;  

• Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente;  

• A limpeza deverá ser feita com uso de pano levemente umedecido e aderente 

às especificações de cuidados de uso;  

• Em casos de quebra ou trinca, trocar imediatamente, para evitar acidentes. 
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✓ Perda de garantia 

Todas as condições descritas no item 3.3 deste manual, e se caso não forem 

utilizados para a finalidade estipulada. 

5.5. Instalações hidráulicas 

 

As canalizações das instalações hidráulicas para água foram executadas em 

policloreto de vinil (PVC) para água fria. As instalações hidráulicas são 

constituídas pelas seguintes  partes:  

• Pontos de água (fria): pontos que alimentam os lavatórios, os 

vasos sanitários, os chuveiros, as pias, os tanques e as máquinas de lavar;  

• Prumadas de água (fria): são constituídas por tubulações principais que 

trazem a água do reservatório superior;  

• Ramais de distribuição de água (fria): alimentadores dos diversos 

pontos, nos cômodos apropriados.  

• Esgoto: pontos por onde são liberados os esgotos dos pontos que 

alimentam os lavatórios, os vasos sanitários, os chuveiros, as pias, os tanques 

e as máquinas de lavar, além dos ralos secos e sifonados;  

• Prumadas coletoras principais de esgoto: por onde escoam as águas 

servidas para as saídas do edifício.  

• Ralos: Todos os ralos possuem grelhas de proteção para evitar que 

detritos maiores caiam em seu interior ocasionando entupimento, deve ser 

realizada limpeza periódica de todos os ralos. 
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• Ralos sifonados e sifões têm "fecho hidráulico", que consiste numa 

pequena cortina de água, que evita o retorno do mau cheiro.  

• Registros de pressão (água fria): válvula de pequeno porte, instalado 

para os pontos dos chuveiros, destinadas à regulagem da vazão de água, ou 

fechamento;  

• Registros de gaveta (água fria): válvulas de fecho para a 

instalação hidráulica predial, destinadas à interrupção eventual de passagem de 

água para reparos da rede ou ramal. Localiza-se em dois locais, dentro do 

apartamento na parede da cozinha e no hall de entrada próximo ao hidrômetro. 

• Reservatórios (superior, inferior e de águas pluviais): O edifício possui 

reservatório superior para água de consumo e reserva técnica de incêndio. 

Reservatório inferior para abastecimento do reservatório superior, localizado 

embaixo da rampa de garagem no térreo e reservatório de armazenamento das 

águas pluviais com captação na cobertura localizado no G1. O reservatório 

superior possui uma divisão interna para que a limpeza possa ocorrer sem 

interrupção no abastecimento de água. Primeiramente deve ser fechado o 

registro R2 da imagem abaixo – Efetuar a limpeza, em seguida liberar R2 e 

fechar R1 para proceder com a limpeza da caixa d’água secundária. O registro 

R3 interrompe a água das duas caixas d’água. 

 

IMPORTANTE: Um tubo de PVC de 40 mm à 90 cm do fundo da caixa 

d’água delimita o volume de água destinada para o consumo dos moradores 
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para o volume destinado a reserva técnica de incêndio (RTI), esse tubo de PVC 

não deve ser cortado. 

✓ Cuidados de uso 

Para evitar futuros transtornos alguns cuidados básicos devem ser tomados. 

• Manter peças de proteção nas saídas das pias, para impedir que os 

resíduos sólidos desçam pelas tubulações; 

• Não apoie peças nas torneiras e registros; 

CUIDADO: As instalações  hidráulicas  das  pias  não  foram  preparadas  para 

receber  sistema  de aquecimento de água externo, uma vez que a tubulação é 

de água fria e a mesma não suporta altas temperaturas, o retorno da água 

quente pela tubulação pode ocasionar no derretimento do cano, levando a 

problemas  como infiltração. 

•  Todos os ralos possuem grelhas de proteção para evitar que detritos 

maiores caiam em seu interior ocasionando entupimentos. Nunca jogue gordura 

ou resíduos sólidos no ralo. Eles não foram especificados para isso. Mantenha-

os sempre com as grelhas. Faça limpeza periodicamente dos ralos. 

• Não jogue no vaso sanitário, papéis, absorventes, higiênicos, fraldas 

descartáveis, algodão, cotonete, preservativos ou outros objetos que podem 

provocar entupimentos. 

• Evite o uso de desinfetantes abrasivos à base de soda cáustica, bem 

como utilização de esponjas de aço, que podem danificar a superfície das louças. 

• Para proceder a limpeza, utilize-se de água e esponja macia ou pano 

umedecido em sabão ou desinfetantes biodegradáveis. 

• Não obstruir o “ladrão” ou tubulações do sistema de aviso; 

• Não puxar as bombas submersas pelo cabo de força, a fim de não o 

desconectar do motor; 

• Não apertar em demasia os registros, torneiras, misturadores; 

• Durante a instalação de filtros, torneiras, chuveiros, atentar-se ao excesso 

de aperto nas conexões, a fim de evitar danos aos componentes; 
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• Nos sistemas com previsão de instalação de componentes por conta do 

cliente (exemplo chuveiros, duchas higiênicas), os mesmos deverão seguir as 

características definidas no manual de uso e operação para garantir o 

desempenho do sistema, os quais devem definir com clareza todas as 

características dos equipamentos, incluindo vazão máxima e mínima prevista em 

projetos; 

 

✓ Manutenção preventiva 

• Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, 

que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 

e normas específicas do sistema, quando houver; 

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente; 

• Manter os registros gerais das áreas molhadas fechados quando da ausência 

do imóvel por longos períodos. 

• É recomendável que a limpeza dos reservatórios seja feita a cada 6 meses. 

Não utilizar máquinas de alta pressão, pois podem danificar a proteção 

mecânica da impermeabilização. É recomendável que essa lavagem seja feita 

por empresa especializada. 
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✓ Perda de garantia 

• Em caso de danos sofridos pelas partes integrantes das instalações em 

consequência de quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação 

incorreta e erros de especificação;  

• Em caso de danos causados por impacto ou perfurações em tubulação 

(aparentes/ embutidas ou requadradas);  

• Se for constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos 

sanitários e ralos, tais como os já citados no presente Manual;  

• Se for constatado, nos sistemas hidráulicos, pressões (desregulagem da 

válvula redutora de pressão) discordantes das estabelecidas em projeto;  

Periodicidade Atividade Responsável

Verificar o nível dos reservatórios, o 

funcionamento das torneiras de boia e a chave 

de boia para controle de nível

Verificar se há torneiras mal fechadas ou com 

vedantes desgastados pelo uso

Verificar se há vazamentos nas tubulações 

enterradas ou embutidas nas paredes

Reapertar manualmente os parafusos das 

tampas dos vasos sanitários

Realizar limpeza dos aparelhos hidrossanitários

Fazer a limpeza interna dos chuveiros

Verificar mecanismos internos da caixa acoplada

Verificar a estanqueidade dos registros de 

gaveta

Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos 

de descarga dos vasos sanitários

Limpar os aeradores (bicos removíveis) das torneiras. Limpar sifãos.

A cada 6 meses

Verificar vazamentos contínuos em vasos 

sanitários, por desregulagem ou defeito do 

sistema de descarga. Fazer limpeza geral

Empresa especializada

Verificar a estanqueidade da válvula de 

descarga, da torneira automática e da torneira 

eletrônica

Verificar as tubulações de água potável para 

detectar obstruções, perda de estanqueidade e 

sua fixação. Recuperar sua integridade onde 

necessário

Verificar e, se necessário, substituir os vedantes 

(courinhos) das torneiras, misturadores e 

registros de pressão para garantir a vedação e 

evitar vazamentos

A cada 1 ano Equipe de manutenção local

A cada 1 semana

A cada 1 mês

A cada 6 meses

Equipe de manutenção local
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• Se for constado a existência de equipamentos não previstos em projetos, 

como geradores de calor por exemplo.  

• Em caso de equipamentos reparados por pessoas não autorizadas pelo 

serviço de Assistência Técnica específico daquele equipamento e/ou 

fabricante;  

• Em caso de aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda de 

adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;  

• Em caso de equipamentos instalados em locais onde a água é considerada 

não potável ou contenha impurezas e substancias estranha que ocasionem 

o mau funcionamento do produto;  

• Falta de limpeza periódica dos reservatórios.  

• Falta de reparos na impermeabilização quando da limpeza dos reservatórios 

• Caso constatados objetos estranhos no interior do equipamento ou nas 

tubulações, que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;  

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção 

preventiva necessária.  

• Se for constatada a falta de troca dos vedantes (courinhos) das torneiras;  

• Se for constatada a falta de limpeza nos aeradores, provocando assim 

acúmulo de resíduos;  

• Se for constatada a retirada dos elementos de apoio (mão francesa, coluna 

de tanque, entre outros) provocando a queda ou quebra da peça ou bancada;  

• Caso constatados objetos estranhos no interior do equipamento ou nas 

tubulações, que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;  

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção 

preventiva necessária.  

 

ATENÇÃO  

A assistência técnica não atenderá chamados referentes a entupimentos e mau 

odor por ressecamento do fecho hídrico de ralos e vasos sanitários, após 30 dias 

de recebimentos das unidades residenciais. 
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5.6. Instalações elétricas 

 

Cada apartamento do prédio possui um quadro de distribuição de circuitos onde 

estão localizados os disjuntores. Esse quadro foi rigorosamente projetado e 

executado dentro das normas de segurança, não podendo ter seus disjuntores 

ou componentes alterados por outros de diferentes especificações.  

O quadro elétrico é composto por um disjuntor termomagnético geral que 

desliga todos os circuitos, dispositivos DR (interruptores à fuga de corrente 

residual) e por diversos disjuntores secundários, que desligam os seus 

respectivos circuitos.  

Em caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito atingido se 

desligará automaticamente. Neste caso, bastará religa-lo e tudo voltará ao 

normal. Caso ele volte a desligar, é sinal de que a sobrecarga continua ou está 

correndo um curto circuito em algum aparelho ou no próprio circuito. Nesse 

caso, é preciso solicitar os serviços de um profissional habilitado, não devendo 

aceitar conselhos de leigos e curiosos.  

Nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques 

elétricos (Dispositivo DR), quando a chave do chuveiro ou da cozinha/lavanderia 

cair, deve-se religar também a chave DR. 
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Generalidades: 

• Tensão de serviço: 220V Bifásico; 

• Medição: Os medidores estão localizados no térreo e G2 

• Proteção: Através de disjuntores instalados no centro de distribuição 

(CD). 

 

✓ Cuidados de uso 

• Sempre que for instalar aparelhos, fazer limpeza ou manutenção nas 

instalações elétricas de seu apartamento, desligue o disjuntor 

correspondente ao circuito ou na dúvida, o disjuntor geral. 

• Evite a utilização de plugues ou extensões com mais de uma saída. Elas 

normalmente provocam sobrecarga no circuito por conectarem vários 

aparelhos a uma única tomada.  

• Não alterar as especificações dos disjuntores (diferencial, principal ou 

secundários) localizados nos quadros de distribuição das edificações, 

pois estes estão dimensionados em conformidade com a capacidade dos 

circuitos e aderentes às normas brasileiras e possuem a função de 

proteger os circuitos de sobrecarga elétrica.  

• A instalação de lustres, chuveiros e demais eletrodomésticos, ou qualquer 

alteração nas instalações elétricas deverá ser sempre executada por 

técnico habilitado, que verificará o aterramento, o isolamento e o correto 

dimensionamento de tomadas, plugues, fios e disjuntores a serem 

empregados e utilizados nas instalações. Por medida de segurança 

solicite um comprovante do profissional pela execução dos serviços. 

• Verifique se os chuveiros que forem instalados são compatíveis com DR 

(Diferencial Residual) pois é, um equipamento de segurança, que tem o 

objetivo de proteger as pessoas contra choques elétrico. No entanto, 

qualquer chuveiro que não tenha resistência blindada, ou seja DR, é 

incompatível com uma instalação elétrica que tenha DR instalado. Nesse 
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caso o dispositivo residual irá perceber uma fuga de corrente, por menor 

que seja, e irá atuar desligando o circuito do chuveiro. 

• Verifique também se a carga do aparelho não sobrecarregará os 

componentes do circuito ao qual ele será conectado; 

• Verifique a capacidade das tomadas, dos fios e dos disjuntores; 

• Em caso de incêndio, se possível desligue o disjuntor geral; 

• No caso de não se utilizar um equipamento por um longo período, 

desconecte-o da tomada; 

• Não abrir furos nas proximidades dos quadros de distribuição; 

• Utilizar somente equipamentos com resistências blindadas, pois os 

quadros possuem interruptor DR (Diferencial Residual), que têm função 

de medir as correntes que entram e saem do circuito elétrico e, havendo 

eventual fuga de corrente, como no caso de choque elétrico, o 

componente automaticamente se desliga. Sua função principal é 

proteger as pessoas que utilizam a energia elétrica; 

• Não ligar aparelhos diretamente nos quadros. 

• Não utilizar benjamins (dispositivos que possibilitam a ligação de vários 

aparelhos em uma tomada) ou extensões com várias tomadas, pois elas 

provocam sobrecargas; 

• Utilizar proteção individual como, por exemplo, estabilizadores e filtros de 

linha em equipamentos mais sensíveis, como computadores, home 

theater, central de telefone etc.; 

• As instalações de equipamentos, luminária ou similares deverão ser 

executadas por empresa capacitada, observando-se aterramento, tensão 

(voltagem), bitola e qualidade dos fios, além de isolamentos, tomadas e 

plugues a serem empregados; 

• Não ligar aparelhos de voltagem diferente das especificadas nas 

tomadas;  
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• Manutenções devem ser executadas com os circuitos desenergizados 

(disjuntores desligados) e por profissional habilitado ou capacitado, 

dependendo da complexidade; 

• Sempre que for executada manutenção nas instalações, como troca de 

lâmpadas, limpeza e reapertos dos componentes, desligar os disjuntores 

correspondentes. 

• Só instalar lâmpadas compatíveis com a tensão do projeto; 

• Não colocar líquidos ao contato dos componentes elétricos do sistema. 

 

✓ Manutenção preventiva  

Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, 

que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e 

normas específicas do sistema, quando houver;  

 

✓ Recomendações 

A seguir, procedimentos a serem adotados para corrigir alguns problemas:  

Parte da instalação não funciona:  

Verificar no quadro de distribuição se o disjuntor daquele circuito não está 

desligado. Em caso afirmativo religa-lo. Se este voltar a desarmar, solicitar 

assistência do técnico habilitado, pois duas possibilidades ocorrem:  

Periodicidade Atividade Responsável

A cada 2 meses

Testar o disjuntor tipo DR apertando o

botão localizado no próprio aparelho. Ao

apertar o botão, a energia será interrompida.

Caso isso não ocorra, trocar o DR

Empresa de manutenção local /

empresa capacitada

Rever o estado de isolamento das emendas

de fios e, no caso de problemas,

providenciar as correções

Verificar e, se necessário, reapertar as

conexões do quadro de distribuição

Verificar o estado dos contatos elétricos.

Caso possua desgaste, substitua as

peças (tomadas, interruptores, ponto de

luz e outros)

A cada 2 anos
Reapertar todas as conexões (tomadas,

interruptores, ponto de luz e outros)

Empresa capacitada /

Empresa especializada

A cada 1 ano Empresa especializada
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O disjuntor está com defeito e é necessária sua substituição por um novo. 

Existe algum curto-circuito na instalação e é necessário reparar este circuito.  

Eventualmente pode ocorrer a “falta de uma fase” no fornecimento de energia, 

o que faz com que determinada parte da instalação não funcione. Nestes 

casos, somente a concessionária terá condições de resolver o problema, após 

solicitação do consumidor.  

 

Superaquecimento do quadro de distribuição:  

Verificar se existem conexões frouxas e reapertá-las, e se existe algum 

disjuntor com aquecimento acima do normal, que pode ser provocado por mau 

contato interno à chave ou sobrecarga. Se o disjuntor estiver com defeito, deve 

ser substituído por profissional habilitado.  

Os disjuntores do quadro de luz estão desarmando com frequência:  

Podem existir maus contatos elétricos (conexões frouxas) que são sempre 

fonte de calor, que afeta a capacidade das chaves. Neste caso, um simples 

reaperto nas conexões resolverá o problema; outras possibilidades é que o 

circuito esteja sobrecarregado com instalação de novas cargas, cujas 

características de potência são superiores às previstas no projeto. Tal fato deve 

ser rigorosamente evitado.  

 

O disjuntor geral do quadro está desarmado:  

Pode existir falta de isolamento da fiação, provocando o aparecimento de 

corrente para a terra.  

Neste caso, deve ser identificado o circuito com falha, procedendo-se ao 

desligamento de todos os disjuntores até que se descubra o circuito com 

problema. Só depois desse procedimento é que se deve reparar se algum 

isolamento contém falha.  

Pode existir defeito de isolamento de algum equipamento ou chuveiro. Para 

descobrir qual está com defeito, proceda da maneira que está escrita 

anteriormente e repare a isolação do equipamento.  

O dispositivo DR está desarmado:  
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Pode existir falha de isolamento na fiação ou no interior de algum equipamento 

provocando o aparecimento de corrente para terra. Neste caso verificar qual 

circuito está com problema e chamar um profissional habilitado.  

 

Choques elétricos de pequenas intensidades:  

Ao perceber qualquer sensação de choque elétrico, proceder da seguinte 

forma:  

Desligar a chave de proteção deste circuito;  

Verificar se o isolamento dos fios de alimentação não foi danificado e estão 

fazendo contato superficial com alguma parte metálica;  

Caso isso não tenha ocorrido, o problema possivelmente está no isolamento 

interno do próprio equipamento. Neste caso, repará-lo ao substituí-lo por outro 

de mesmas características elétrica. 

 

✓ Perda de garantia 

Todas as condições descritas no item 3.3 deste manual, acrescidas de: 

• Se for feita qualquer mudança no sistema de instalação que altere suas 

características originais;  

• Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros de capacidade 

diferente, especialmente de maior amperagem;  

• Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos velhos, chuveiros ou 

aquecedores elétricos sem blindagem, desarmando os disjuntores;  

• Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido à ligação de vários 

equipamentos no mesmo circuito;  

• Se for verificada a não utilização de proteção individual para equipamentos 

sensíveis;  

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção 

preventiva necessária;  

• Pelo mau uso ou não uso do aterramento.  
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5.7. Instalações telefônicas, internet e 

interfone 

 

Cada unidade possui tomadas para instalação de aparelhos telefônicos e 

internet. A instalação telefônica de seu apartamento obedece às normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A distribuição interna dos 

pontos de telefone foi executada conforme projeto de instalação telefônica. No 

caso de não funcionamento entre em contato com o técnico que executou os 

serviços. A linha telefônica deverá ser solicitada junto a concessionária 

✓ Internet 

Para ter acesso à internet 24h, o condomínio ou o proprietário deve solicitar a 

instalação diretamente a uma empresa especializada. Caso a instalação seja via 

telefone, os serviços deverão ser contratados das concessionárias locais. A 

responsabilidade por esta instalação é do proprietário de cada unidade. 

Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente. 

✓ Interfone 

Para realizar chamadas do interfone retire o monofone do gancho e digite o 

número do apartamento desejado, para ligar para, as áreas comuns digite: 

Número dos interfones: 

Interfone Externo: 80 

Interfone Interno: 81 

Salão de Festas: 82 

Sala de Jogos: 83 

SPA: 84 

Brinquedoteca: 85 
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Espaço Gourmet: 86 

Academia 87 

 

✓ Antena de televisão coletiva 

Antena Coletiva: O sistema é totalmente digital, basta conectar a TV ao 

conector RF que se encontra na parede (imagem modelo) e fazer a sintonia 

dos canais digitais abertos conforme o manual da televisão. 

Atualmente, os canais disponíveis são: 

4.1 SCC HD (SBT) 

7.1 NSC TV HD (Globo) 

10.1 NDTV HD (Record) 

13.1 Record News SC HD 

43.1 TV Pai Eterno HD 

56.1 Canção Nova HD 

 

Obs.: A TV deve ser compatível com o Sistema Digital. Se for uma TV 

modelo antiga, deve-se usar um conversor digital. 
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✓ Controle de acesso 

O acesso ao condomínio pela entrada Social e nas áreas comuns (Salão de 

Festas, Sala de Jogos, SPA, Área Kids, Espaço Gourmet e Academia) é feito 

através de Chaveiro TAG ou senha.  

O Chaveiro TAG/senha de cada morador/apartamento deve ser cadastrada 

previamente. 

A abertura do portão de veículos deverá ser feita através do controle remoto 

fornecido. Se houver perda ou roubo do controle remoto, avise a portaria para 

que o controle seja deletado do sistema e não funcione mais. 

Detalhes e cuidados com os equipamentos: Assim como qualquer equipamento 

eletrônico, as câmeras, leitores biométricos, teclados de acesso e interfones, são 

sensíveis a água direta. 

✓ Cuidados de uso 

• No caso de ampliação do sistema, não utilizar vá- 

rios equipamentos em um mesmo circuito; 

 

✓ Manutenção preventiva 

• No caso de ampliação do sistema, não utilizar vários equipamentos em um 

mesmo circuito; 

• Recomenda-se o uso de nobreak ou fonte auxiliar, a fim de evitar 

descontinuidade do sistema em caso de interrupção no fornecimento de 

energia; 

• Evitar queda, superaquecimento, contato com umidade e manuseio 

inadequado dos equipamentos; 

• Seguir as recomendações do fabricante. 

 

Periodicidade Atividade Responsável

A cada 1 mês

Verificar o funcionamento conforme

instruções do fornecedorCaso isso não ocorra, 

trocar o DR

Empresa de manutenção local /

empresa capacitada

A cada 6 meses
Vistoria completa no sistema instalado e

realização de manutenções
Empresa especializada
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✓ Perda de garantia  

• Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo dos equipamentos e 

reparos efetuados por pessoas ou empresas não especializadas;  

• Alterações no sistema, infraestrutura, posicionamento e equipamentos 

originalmente instalados;  

• Em caso do não atendimento às especificações do manual do fabricante dos 

equipamentos;  

• Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido a ligação de vários 

equipamentos no mesmo circuito;  

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção 

necessária; 

• Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação, causada por 

sobrecarga de tensão ou descargas atmosféricas.  

Tracionamento excessivo de cabos.  

 

5.8. Instalações de gás 
 

Para as tubulações de gás foi usado o cano de cobre e cano galvanizado 

para as tubulações de prevenção contra incêndio, tendo sido comprovado o seu 

perfeito funcionamento através de testes. A instalação de gás é constituída de 

prumadas, ramais e pontos de alimentação. O sistema de fornecimento é o de 

gás liquefeito de petróleo - GLP, armazenado em cilindros localizados em área 

comum do edifício, no térreo, sendo seu fornecimento efetuado por 

concessionária contratada pelo condomínio.  

Nota Importante: A construtora entrega o edifício já com o contrato 

comodato de fornecimento de gás em andamento com a empresa ULTRAGAZ 

S/A Tel.: 0800 886 1616. Os extintores do prédio são todos certificados e devem 

receber carga e revisão periodicamente assim como as mangueiras e hidrantes. 
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✓ Cuidados de uso  

• Não pendurar objetos em qualquer parte das instalações aparentes;  

• Sempre que não houver utilização constante ou em caso de ausência 

superior a 3 dias do imóvel, manter os registros fechados;  

• Nunca efetue teste em equipamento, tubulação ou medidor de gás 

utilizando fósforo, isqueiros ou qualquer outro material inflamável ou 

emissor de chamas. É recomendado o uso de espuma, de sabão ou 

detergente;  

• Ler com atenção os manuais que acompanham os equipamentos a gás;  

• Verificar o prazo de validade da mangueira de ligação da tubulação ao 

eletrodoméstico e trocar, quando necessário;  

• Para execução de qualquer serviço de manutenção ou instalação de 

equipamentos a gás, contrate empresas especializadas ou profissionais 

habilitados pela concessionária. Utilize materiais (flexíveis, conexões etc.) 

adequados e de acordo com as respectivas normas.  

• Não esconda registros em móveis planejados, eles devem ficar em locais 

de fácil acesso e visíveis para que a distribuição de gás seja rapidamente 

interrompida em caso de acidentes.  

• O espaço entre a saída do ponto e o móvel deve ser suficiente para que 

o ar circule e impressa a concentração de gás no cômodo.  

• A movimentação excessiva do fogão pode afetar a conexão da mangueira 

de fornecimento de gás. Não faça movimentos bruscos com o aparelho.  

• Antes de quebrar paredes e pisos e realizar reformas, certifique-se onde 

passam as tubulações de gás. Somente acenda os queimadores após ter 

certeza que não há vazamento na instalação.  

• Somente um profissional habilitado poderá fazer a instalação de 

equipamentos que utilizam gás. 

ATENÇÃO 

Para ligação do fogão ao ponto de gás utilize mangueiras normatizadas. E em caso 

de vazamentos de gás que não possam ser eliminados com o fechamento de 
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um registro de gás, chamar a concessionária. Não acione interruptores ou 

equipamentos elétricos, ou celulares. Abra portas e janelas e abandone o local;  

 

✓ Manutenção preventiva  

• Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretrizes da 

ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;  

• Verificar o funcionamento, limpeza e regulagem dos equipamentos de 

acordo com as recomendações dos fabricantes, da concessionária e 

legislação vigente;  

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente.  

• Mantenha o regulador de pressão do gás fechado quando não estiver 

usando fogão. O regulador tem prazo de validade de 5 anos.  

• Não utilize as tubulações de gás como suporte de outros objetos.  

• Não coloque materiais inflamáveis ou corrosivos perto das tubulações.  

• Feche o registro de gás após a utilização dos aparelhos.  

• Feche a válvula do medidor de gás caso se ausente de casa por vários 

dias.  

• No mínimo a cada dois anos deve ser feita uma vistoria das instalações e 

equipamentos a gás, por meio de uma empresa instaladora especializada 

ou de um serviço técnico. 

 

✓ Perda de garantia 

Todas as condições descritas no 3.3. deste Manual, acrescidas de:  

• Se constatada a instalação inadequada de equipamentos diferentes dos 

especificados no projeto.  

• Se constatada que a pressão utilizada está fora da especificada no 

projeto;  

• Se não forem realizadas as manutenções necessárias. 
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• Execução dos serviços de manutenção para os quais não foram contratados 

profissionais/empresas especializados(as) nem emitidos certificados.  

• Se as instalações sofrerem impactos ou perfurações.  

• Utilizar o sistema sem que as pressões de serviço estejam devidamente 

reguladas de acordo com os parâmetros do fabricante.  

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

5.9. Pintura 

 

As pinturas deste empreendimento seguiram as especificações de projeto.  

A sua principal função é decorativa, garantindo uniformidade e suavidade da 

superfície, mas serve também como proteção para os componentes da 

edificação, como reboco, alvenaria, estrutura e gesso. 

 

✓ Cuidados de uso  

• Não utilizar produtos químicos na limpeza, principalmente produtos ácidos 

ou cáusticos;  

• Em caso de necessidade de limpeza, jamais utilizar esponjas ásperas, 

buchas, palha de aço, lixas e máquinas com jato de pressão;  

• Nas áreas internas com pintura, evitar a exposição prolongada ao sol, 

utilizando cortinas nas janelas;  

• Para limpeza e remoção de poeira, manchas ou sujeiras, utilizar 

espanadores, flanelas secas ou levemente umedecidas com água e 

sabão neutro. Tomar cuidado para não exercer pressão demais na 

superfície;  

• Em caso de contato com substâncias que provoquem manchas, limpar 

imediatamente com água e sabão neutro;  

• Evitar atrito, riscos ou pancadas nas superfícies pintadas, pois podem 

acarretar remoção da tinta, manchas ou trincas;  

• Procure manter os ambientes bem ventilados para evitar o aparecimento 

de mofo, umidade e maus cheiros. Os ambientes devem ser ventilados no 
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mínimo uma vez por mês. Em um dia ensolarado, preferencialmente seco, 

abra as janelas por no mínimo uma hora. Atenção quanto a portas 

batendo e queda de objetos devido a rajadas de vento. 

• Evite o contato de pontas de lápis ou canetas com as superfícies pintadas  

• Mantenha a distância mínima de 5 cm entre os móveis e as paredes. Nos 

móveis fixos, alerte os instaladores sobre essa necessidade. O contato 

prolongado gera condições de proliferação de umidade, mofo e fungos 

devido à falta de ventilação. 

ATENÇÃO 

As janelas dos banheiros devem permanecer abertas para prevenir o 

aparecimento de manchas de bolor no teto 

 

✓ Manutenção preventiva  

• Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da 

ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;  

• Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente;  

• A limpeza deverá ser feita com uso de pano levemente úmido e conforme 

procedimento específico;  

• Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar todo o pano da 

parede (trecho de quina a quina ou de friso a friso), para evitar diferenças 

de tonalidade entre a tinta velha e a nova numa mesma parede;  

• Repintar as áreas e elementos com as mesmas especificações da pintura 

original. 

• Recomenda-se que a pintura interna deve ser refeita a cada dois anos. A 

renovação da pintura é de grande importância, pois diminui os poros nas 

superfícies pintadas, reduzindo os efeitos dos gases presentes no 

ambiente sobre a estrutura da edificação  
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• Com o passar do tempo, a pintura escurece devido à exposição constante 

à luz natural e à poluição. Não faça retoques em pontos isolados. Em caso 

de necessidade, pinte toda a parede ou cômodo.  

• A limpeza das superfícies pintadas deve ser feita a mensalmente. Isso 

evita que a sujidade impregne e manche.  

• Não utilizar álcool para limpeza de áreas pintadas. 

• Nas áreas internas com pintura, evitar a exposição prolongada ao sol 

utilizando cortinas nas janelas. 

• Não limpar tinta PVA com água ou pano úmido. 

 

 

Periodicidade Atividade Responsável 

A cada 2 anos 

Revisar a pintura das áreas 
secas e, se necessário, 

repintá-las, evitan 
do assim o envelhecimento, 

a perda de brilho, o 
descascamento e 
eventuais fissuras 

Empresa capacitada / 
empresa especializada 

A cada 3 anos 

Repintar paredes e tetos das 
áreas secas 

Empresa capacitada / 
empresa especializada 

As áreas externas devem ter 
sua pintura revisada e, se 

necessário, 
repintada, evitando assim o 
envelhecimento, a perda de 

brilho, o 
descascamento e que 

eventuais fissuras possam 
causar infiltrações 

Equipe de manutenção local 
/ empresa capacitada 

 

✓ Perda de garantia 

• Todas as condições descritas nesse manual no item 3.3 acrescidas de: 

• Pintura realizada pelo proprietário; 

Periodicidade Atividade Responsável

Mensalmente
Ventilação dos ambientes e limpeza das 

superfícies pintadas internas

Empresa de manutenção local /

empresa capacitada

A cada 1 ano

Repintura de áreas úmidas internas (ex.: tetos e 

paredes de banheiros, cozinhas e áreas de 

serviço)

A cada 2 anos Repintura de áreas secas internas

Empresa especializada
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• Utilização inadequada da pintura; 

• Lavar com jato de alta pressão; 

• Uso de produtos químicos, quando da limpeza; 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as 

manutenções previstas por profissional ou empresa habilitada; 

 

5.10. Pisos e azulejos 

 

Este sistema de revestimento pode ser composto por azulejos, cerâmicas, 

porcelanato e pastilhas de porcelana, ladrilhos e plaquetas de laminados 

cerâmicos. O porcelanato utilizado nas unidades tem entre as principais 

características, a uniformidade de coloração, a alta resistência à abrasão física 

e química e a massa homogênea.  

As principais funções desse revestimento são proteger e decorar. Proteger a 

base e a estrutura da construção, como os pisos e a parede. E decorar, dando 

acabamento ao ambiente, proporcionando conforto visual e estético.  

As peças de cerâmica são oferecidas em versões esmaltadas, naturais e em 

porcelanato.  

Para perfeita conservação deste tipo de material, verifique semestralmente o seu 

rejuntamento para evitar eventuais infiltrações.  

Na limpeza, exceto na área do box, evite jogar água, para não ocasionar 

infiltrações no apartamento inferior. Não aconselhamos o uso de detergentes 

agressivos, ácidos, soda cáustica, bem como vassouras de piaçava, pois atacam 

o esmalte das peças ou retiram seu rejuntamento. O melhor sistema de limpeza 

é o uso de pano ou esponja macia, umedecidos em sabão neutro ou produtos 

específicos para este fim.  

✓ Cuidados de uso 

• Antes de perfurar paredes, pisos ou revestimentos, colocar pregos e 

parafusos, entre outros elementos, consulte projetos disponibilizados.  
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• Durante o furo, a cerâmica pode trincar, situação esta não coberta pela 

garantia. 

• Recomenda-se, para a limpeza dos revestimentos cerâmicos, o uso de 

panos macios, embebidos com detergente neutro e água em solução de 

5%. Todo e qualquer excesso deve ser retirado com pano seco. Jamais 

utilize água em abundância.  

• Cautela com produtos químicos, alguns tipos de detergentes com ácidos 

ou abrasivos na composição precisam ser evitados. Líquidos escuros 

como vinho e café devem ser limpos na hora ou poderão deixar manchas 

permanentes, o ideal é secar o mais rápido possível e finalizar a limpeza 

com sabão neutro e pano úmido;  

• Evite o contato direto do piso com os móveis. Apesar de o porcelanato ser 

resistente, usos abusivos podem provocar danos em qualquer material – 

inclusive nele. A dica é proteger os pés dos móveis com calços de feltro. 

 

✓ Manutenção preventiva  

• Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da 

ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;  

• Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente;  

• Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente ventilado para 

evitar surgimento de fungo ou bolor. 
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✓ Perda de garantia 

Todas as condições descritas no item 3.3 deste Manual, acrescidas de: 

• Utilização de equipamentos, produtos ou uso do revestimento em 

desacordo com os especificados acima; 

• Impacto em desacordo com definido na ABNT NBR 15575, que ocasione 

danos no revestimento; 

• Danos causados por furos intencionais para instalação de peças em geral. 

5.11. Churrasqueiras 

 

As churrasqueiras são dotadas de exaustores individuais com ligamento junto ao 

interruptor da luz da churrasqueira. Também é dotada com sistema guilhotina 

(Dumper) em aço galvanizado com pintura resistente a alta temperatura para o 

fechamento do duto da chaminé 

 

✓ Cuidados de uso 

Na primeira utilização do sistema deverá ser realizado um pré-aquecimento 

controlado. 

A primeira utilização deverá ser feita com uma camada fina, 1/3 de carvão 

comum (saco de 5 kg) aproximadamente, deixe queimar ate o fim, devera repetir 
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o processo pelo menos por 3 dias. Este procedimento é indispensável, pois 

completara o processo de cura da churrasqueira. 

Definição de Dumper:  

Sistema composto por uma portinhola metálica, que fica na parte interna da 

churrasqueira, deve ficar na posição: 

O Dumper deve estar Aberto: Quando se estiver utilizando a churrasqueira, 

para que a fumaça possa sair. 

O Dumper deve estar Fechado: Quando não estiver utilizando a 

churrasqueira, para que a fumaça de outros apartamentos não retorne pela 

churrasqueira. 

Junto com a churrasqueira, vem uma peça especifica que serve para a abrir e 

fechar o Dumper. 

      
  PUXADOR                Tampa do Dumper Fechado                            Dumper aberto - Exaustor 

 

• Ao iniciar o fogo deverá ser ligado o exaustor para que ele sugue a fumaça 

para o duto de fumaça, o exaustor deve ficar ligado por todo o tempo de 

utilização; 

• Ao termino do churrasco, nunca deverá ser jogado água para acabar com 

o calor, ou lavar a churrasqueira, isso poderá acarretar choque térmico, 

criando fissuras na churrasqueira; 

• Quando finalizar a queima total, devera ser fechado o Dumper para que 

não ocorra retorno de fumaça. 
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• Não modifique o projeto original e, no caso de qualquer reforma ou reparo, 

consulte um especialista no assunto;  

• Não utilize a churrasqueira para outros fins, tais como queima de papéis; 

• Não utilize nem armazene produtos inflamáveis próximos à 

churrasqueira;  

• Após o uso, limpe todo o interior da churrasqueira, retirando todos os 

detritos tais como carvão, restos de alimentos. A não limpeza ocasionará mau 

cheiro; 

• Cuidado com instalações e equipamentos elétricos muito próximos à 

churrasqueira;  

• Não permita que crianças se aproximem da churrasqueira enquanto 

estiver em uso.  

 

 

✓ Manutenção preventiva 

 

✓ Perda de garantia 

Todas as condições descritas no item 3.3 deste Manual, acrescidas de:  

• Utilização incompatível com o uso especificado;  

• Não atendimento às prescrições de cuidados de uso 

5.12. Soleiras e peitoris  

 

Revestimentos com função decorativa e preparo específico para serem 

utilizados em pisos e paredes, interna ou externamente, com fixação por 

processo normatizado. São utilizados também em elementos arquitetônicos.  

Periodicidade Atividade Responsável

A cada 1 semana Fazer limpeza geral Empresa especializada

A cada 6 meses

Verificar os revestimentos, tijolos refratários e, 

havendo necessidade,

providenciar reparos

Empresa especializada
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As peças podem ser assentadas sobre argamassa, com aplicação de cimento 

colante ou utilização de peças metálicas, estas mais usuais em fachadas.   

 

✓ Cuidados de uso 

• Todo o mármore e granito sofrem desgaste com o uso e estão sujeitos a 

alterações em suas aparências por contato com o meio, agressões 

sofridas por agentes externos, e com a própria limpeza e manutenção.  

• Podem sofrer alterações em decorrência do sol, da chuva, de reações 

químicas com materiais de limpeza, de salinidade ou ainda, pelo contato 

com materiais como, madeira, ferro, areia, cigarro, produtos oleosos.  

• Não utilize máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, 

escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de 

aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 

pois podem danificar o sistema de revestimento.  

• O contato de alguns tipos de pedras com líquidos pode causar manchas.  

 

✓ Manutenção preventiva 

• Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico que atenda às recomendações dos fabricantes, às diretivas da 

ABNT NBR 5674 e às normas específicas do sistema, quando houver.  

• Utilize os materiais de limpeza alcalinos, salinidade, produtos oleosos, 

água sanitária, sabão em pó, solventes, querosene, sapólio, vinagre, 

palha de aço, panelas ou produtos quentes diretos na superfície e 

materiais abrasivos.  

• Sempre que agentes causadores de manchas (café, refrigerante, 

alimentos etc.) caírem sobre a superfície, procure limpá-los com um pano 

absorvente ou papel toalha. 
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✓ Perda de garantia 

• Manchas e perda do polimento por contato ou uso de produtos 

inadequados.  

• Danos causados por utilização de equipamentos em desacordo com o 

especificado.  

• Impacto em desacordo com o definido na ABNT NBR 15575, que 

ocasione danos no revestimento.  

• Danos causados por furos para instalação de peças em geral.  

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

5.13. Esquadrias de madeira – (portas) 

 

Componente construtivo, de madeira, cuja função principal é permitir ou impedir 

a passagem de pessoas, animais, objetos, iluminação e ventilação entre 

espaços ou ambientes. 

As esquadrias de madeira (portas) são compostas pela folha, caixilho e vista de 

madeira, as portas utilizadas foram de pinus pintadas na cor branca. 

 

✓ Cuidados de uso 

• Evite bater as portas com muita força. Além de causar trincas na madeira e 

na pintura, as batidas poderão ocasionar danos ás fechaduras e aos 

Periodicidade Atividade Responsável

A cada 1 ano

Verificar a integridade e reconstituir, onde 

necessário, os rejuntamentos internos e 

externos das pedras naturais, respeitando à 

recomendação do projeto original ou conforme 

especificação de especialista. Atentar para as 

juntas de dilatação, que devem ser preenchidas 

com mastique e nunca com argamassa para 

rejuntamento. Verificar a aderência e o estado 

geral dos revestimentos

Empresa especializada
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revestimentos das paredes, podendo ainda afetar o funcionamento das 

mesmas.  

• Para limpeza das fechaduras e ferragens, use uma flanela simples, evitando 

qualquer tipo de produto abrasivo.  

• Lubrifique periodicamente as dobradiças com uma pequena quantidade de 

óleo para máquina de costura ou grafite em pó.  

• Em limpezas nas áreas úmidas, evite o contato de água diretamente sobre as 

esquadrias para evitar o apodrecimento da madeira.  

• As esquadrias não foram dimensionadas para receber aparelhos esportivos 

ou equipamentos que causem esforços adicionais.  

• Para maior durabilidade, lubrifique anualmente as linguetas, maçanetas, dobradiças 

e fechos e aperte os parafusos dessas peças, conforme instrução dos fabricantes 

das ferragens. 

• Atenção quanto à baixa resistência das esquadrias de madeira e da pintura 

contra a umidade. Jamais utilize água diretamente nos rodapés e portas. Não 

jogue água para a limpeza do piso, principalmente perto de portas e rodapés, 

a fim de evitar a infiltração de água nas portas de madeira e rodapés, o que 

pode acarretar redução da sua vida útil. Alerta-se para a baixa resistência da 

madeira à umidade.  

 

✓ Manutenção preventiva 

• A limpeza das esquadrias e de seus componentes deve ser realizada com 

pano levemente umedecido. Todo e qualquer excesso deve ser retirado com 

pano seco. Em hipótese nenhuma deverão ser usados detergentes que conte-

nham saponáceos, esponjas de aço de qualquer espécie ou material abrasivo;  

• A cada dois anos, empresa especializada deve ser contatada para realizar 

inspeção e regulagens nas esquadrias de madeira. 
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✓ Perda de garantia 

• Caso seja instalado qualquer tipo de objeto nas esquadrias.  

• Se for feita qualquer mudança na instalação, acabamento 

(principalmente pintura), entre outras modificações na esquadria que 

alterem suas características originais.  

• Não sejam realizadas as manutenções preventivas.  

• Limpeza inadequada.  

 

Situação não coberta pela garantia:  

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.  

• Pequenos danos decorrentes da instalação e pequenas imperfeições na 

pintura que não alteram o desempenho do subsistema. 

5.14. Fechaduras e ferragens  

 

Fechaduras são mecanismos instalados nas portas, portões e janelas para 

permitir, por meio de chaves apropriadas, sua abertura e fechamento. 

 

 

Periodicidade Atividade Responsável

A cada 1 mês Limpeza das esquadrias de madeira Equipe de manutenção local

No caso de esquadrias envernizadas, recomenda-

se um tratamento com verniz
Empresa especializada

Verificar falhas de vedação, fixação das 

esquadrias de madeira e guarda-corpos e 

reconstituir sua integridade onde for necessário

Empresa especializada

Verificar a vedação e fixação dos vidros nas 

esquadrias de madeira
Equipe de manutenção local

A cada 2 anos
Realizar inspeção e regulagens nas esquadrias 

de madeira
Empresa especializada

A cada 1 ano
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✓ Cuidados de uso  

As peças devem ser limpas apenas com um pano umedecido em água. Não 

use produtos de limpeza, que são abrasivos e danificam o acabamento final da 

fechadura, causando oxidação e descascamento de seus componentes.  

A aplicação de qualquer produto químico como solvente, álcool, etc., pode 

danificar o acabamento das guarnições, pois retira o verniz protetor. 

 

✓ Manutenção preventiva 

 

 

Periodicidade Atividade Responsável

Mensal
Limpar com uma flanela umedecida com água, 

secar utilizando uma flanela seca e limpa
Usuário

A cada 6 meses
Lubrificar o cilindro co o material indicado pelo 

fabricante
Usuário

A cada 12 meses
Verificar se os pinos e parafusos necessitam de 

apertos

Equipe de manutenção local ou 

Usuário

Quando houver pintura da 

porta

Retirar a fechadura e recoloca-la depois de 

concluída a pintura

Equipe de manutenção local ou 

Usuário

Quando for necessário 

substituir um 

componente

Utilizar componentes originais e com a mesma 

classificação do produto instalado

Equipe de manutenção 

especializada
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5.15. Impermeabilização 

 

É o conjunto de operações e técnicas construtivas cuja finalidade é proteger as 

construções contra a ação deletéria de fluídos ou vapores e da umidade em 

áreas molhadas.  

As áreas molháveis não são estanques e, portanto, o critério de estanqueidade 

não é aplicável. 

A Impermeabilização abrange lajes de áreas externas, áreas internas molhadas 

como: cozinha box de chuveiro e sacadas, e são feitas para evitar a infiltração 

de água. 

Não realize qualquer tipo de obra em locais impermeabilizados, sem uma 

posterior recuperação da impermeabilização. 

Os trabalhos de impermeabilização desta obra foram realizados por 

profissionais habilitados e especializados nesta área conforme o quadro de 

impermeabilização abaixo: 

 

 

✓ Cuidados de uso 

Para prevenir infiltrações nas cozinhas, banheiros e áreas de serviço, observe 

os cuidados relacionados á manutenção dos pisos, azulejos e cerâmicas, 

principalmente com relação as fugas. 

Alerta: Não utilize água em abundância na limpeza rotineira. 

Consulte o quadro de impermeabilização antes de qualquer perfuração nas 

paredes e pisos para evitar danos no sistema de impermeabilização.  

Ambiente Tipo de Impermeabilização

Sacadas

Cozinha/Área de serviço 

(área molhada)

Piscinas

Áreas externas

Reservatórios

Polimérica com véu

Manta asfáltica 4mm
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• Não utilize máquinas de alta pressão, produtos quimicamente agressivos ou 

ferramentas como espátula, escova de aço ou qualquer tipo de material 

pontiagudo, pois tendem a eliminar os rejuntamentos dos materiais, podendo 

provocar infiltrações. • • Mantenha ralos, grelhas e extravasores nas áreas 

descobertas sempre limpos.  

• Não crave ou fixe peças ou chumbadores nos pisos impermeabilizados. 

• Não introduza objetos de qualquer espécie nas juntas de dilatação.  

• Caso haja defeito de impermeabilização, não execute os reparos com 

materiais e sistemas diferentes dos aplicados originalmente. Entre em contato 

com uma empresa especializada.  

• Não permita a fixação de antenas ou outros equipamentos sobre lajes 

impermeabilizadas. Para que isso possa ser feito é recomendada uma base 

de concreto sobre a camada da proteção mecânica, que deve ser executada 

por uma empresa especializada.  

 

✓ Manutenção preventiva 

• Reparos devem ser realizados por empresa especializada.  

• Execute inspeções periódicas nos sistemas impermeabilizados.  

• Evite perfurações sem um posterior reparo.  

• Limpe os ralos para evitar obstruções.  

• Quando houver troca de revestimento, toda a impermeabilização deve ser 

refeita.  

• Com o passar dos anos, o sistema de impermeabilização pode perder seu 

desempenho. Desta forma, assim que apresentar problemas de 

estanqueidade, a impermeabilização deve ser reparada por empresa 

especializada. 
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✓ Perda de garantia 

Ocorrerá a perda da garantia:  

• Se for verificada instalação inadequada de equipamentos em locais 

impermeabilizados (equipamentos diferentes dos especificados em projeto);  

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção 

preventiva necessária;  

• Em caso de reparo e/ou manutenção executados por empresas não 

especializadas;  

• Em caso de danificação da manta devido à instalação de equipamento ou 

reformas em geral;  

• Em caso de utilização de produtos e equipamentos inadequados para a 

limpeza dos reservatórios;  

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as 

manutenções preventivas necessárias.  

• Danos ao sistema decorrentes da instalação e troca de equipamentos, 

instalações hidráulicas e elétricas, reformas em geral que venham a 

interferir na impermeabilização.  

Periodicidade Atividade Responsável

A cada 3 meses

Inspecionar o sistema drenante (caimento dos 

pisos, calhas, bordas finitas, entre outros). Caso 

haja obstrução na tubulação e entupimento dos 

ralos ou grelhas, efetuar a limpeza

Equipe de manutenção local

A cada 6 meses
Inspecionar os rejuntamentos dos pisos 

cerâmicos, ralos e peças sanitárias
Equipe de manutenção local

Verificar a integridade e reconstituir os 

rejuntamentos internos e externos dos pisos, 

paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças 

sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, 

grelhas de ventilação e de outros elementos

Verificar a integridade dos sistemas de 

impermeabilização e reconstituir a proteção 

mecânica, os sinais de infiltração ou as falhas da 

impermeabilização expostas

Remover e substituir (se necessário) as juntas 

flexíveis (exemplos: silicones e mastiques) em 

todas as janelas, esquadrias, grelhas de 

ventilação, junta de dilatação, entre outros

A cada 1 ano Empresa especializada
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• Troca do revestimento.  

• Produtos e equipamentos inadequados para limpeza dos reservatórios ou 

regiões que possuam tratamento impermeabilizante.  

• Remoção da camada mecânica.  

• Danos causados por perfuração das áreas impermeabilizadas.  

5.16. Instalações preventivas  
 

- Contra incêndio  

O sistema de combate a Incêndios instalados foi desenvolvido por engenheiro 

habilitado e especializado, sendo que os projetos foram aprovados no Corpo de 

Bombeiros de Santa Catarina.  

Os extintores e hidrantes estão localizados em todos os pavimentos do edifício, 

conforme projeto específico aprovado pelo Corpo de Bombeiros.  

Os extintores servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. As 

caixas de hidrantes possuem mangueiras que permitem combater o fogo com 

segurança em qualquer ponto da obra.  

Reserva de incêndio: usualmente fica na caixa d’água superior, entre o nível de 

fundo da caixa d’água e o nível de saída da tubulação de abastecimento da 

edificação, garantindo assim que o sistema de incêndio nunca fique sem água.  

Distribuição: através das tubulações das colunas de incêndio, são alimentados 

os sistemas de hidrantes. Esses equipamentos são acionados automaticamente 

ou manualmente por meio de botoeiras. O sistema termina em um registro que 

fica dentro de uma caixa embutida no passeio público.  

Identificação: quando aparentes, essas tubulações deverão ser conforme ABNT 

NBR 6493, na cor vermelho-segurança. As mangueiras não devem ficar 

conectadas ao registro globo do hidrante. Previne-se assim o apodrecimento das 

mangueiras por eventuais vazamentos. 

Alerta: O registro geral da rede de Incêndio deve ficar sempre aberto. 

Em hipótese alguma as mangueiras dos hidrantes devem ser utilizadas 

para lavação ou outros serviços do condomínio. Seu uso é exclusivo para 



68 
 

 

 

 

 

Rua José Gall, 185  Sala 01  - Dom Bosco – Itajaí/SC          

(47) 3344-1177          

www.terrassa.com.br 

 

casos de incêndio. Após o uso elas devem ser esticadas e colocadas para 

secar. Depois recomenda-se a aplicação de talco industrial em seu 

interior, antes de enrola-las e guarda-las. 

✓ Cuidados de uso 

• Não modifique o sistema de combate a incêndio.  

• Não altere o volume de reserva do sistema de combate a incêndio.  

• Não utilize a reserva de água do reservatório destinada ao combate a 

incêndio para outra finalidade.  

• Não utilize as mangueiras e o sistema dos hidrantes para qualquer 

finalidade que não seja o combate a incêndio.  

• Não efetue testes das mangueiras utilizando água.  

• Não acione a bomba de incêndio com o registro do hidrante fechado.  

• Não tranque as portas corta-fogo e as caixas de hidrantes.  

• Não tampe ou obstrua os sensores de fumaça.  

• Nunca deixe fechado o registro geral de hidrantes.  

 

✓ Manutenção preventiva 

• O sistema de combate a incêndio necessita de um plano de manutenção 

específico que atenda às recomendações dos fabricantes e às diretivas 

da ABNT NBR 5674.  

• As mangueiras de incêndio necessitam de um plano específico de 

manutenção que atenda às recomendações dos fabricantes e à norma 

NBR 12779, que trata da inspeção, manutenção e cuidados  

• A cada 6 meses as mangueiras dos hidrantes devem ser desenroladas e 

redobradas em nova direção.  

• A cada dois anos as mangueiras devem ser testadas a seco no Corpo de 

Bombeiros, substituindo-se as defeituosas.  
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✓ Perda de garantia 

Danos decorrentes de objetos estranhos no interior do equipamento que 

prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento ou nas tubulações; 

• Danos decorrentes de quedas acidentais, mau uso ou manuseio inadequado; 

• Instalação de equipamentos ou componentes inadequados ao sistema; 

• Danos decorrentes por impacto ou perfurações em tubulações (aparentes, 

embutidas ou requadradas); 

• Instalação de equipamentos ou componentes em locais onde a água é 

considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas que 

ocasionem o mau funcionamento do produto; 

• Instalação ou uso incorreto dos equipamentos; 

• Uso incorreto dos equipamentos; 

• Manobras indevidas, com relação a registros, válvulas e bombas; 

• Reparos em equipamentos por pessoas não autorizadas pelo serviço de 

Assistência Técnica; 

• Se constatada aplicação ou uso de peças não originais ou inadequadas, ou 

adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante; 

• Se constatado nos sistemas hidráulicos, pressões (desregulagem da válvula 

redutora de pressão). 

 

- Iluminação de emergência  

Qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica ao edifício provocará 

o acionamento automático das luzes de emergência. Os pontos de luz estão 

localizados nas circulações comuns e na escada enclausurada. Conforme 

projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros.  

 

✓ Cuidados de uso 

• Somente tente combater pequenos focos de incêndio.  

• Mantenha sempre à vista o telefone de emergência do Corpo de 

Bombeiros - 193  
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• Conserve sempre as caixas de incêndios em perfeitas condições de uso 

e somente as utilize em caso de incêndio.  

• Nunca utilizar os elevadores no momento do incêndio.  

• Evitar aglomerações para não dificultar a ação do socorro e manter a área 

junto aos hidrantes livre para manobras e estacionamento de viaturas.  

• Ao primeiro indício de incêndio, transmita o alarme geral e chame 

imediatamente o Corpo de Bombeiros  

• O extintor de incêndio que tiver sido usado, mesmo parcialmente, deverá 

ser encaminhado imediatamente a uma empresa de manutenção 

registrada no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro) para que seja efetuada a recarga.  

 

✓ Manutenção preventiva 

• Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico que atenda às recomendações dos fabricantes, às diretivas da 

ABNT NBR 5674 e às normas específicas do sistema, quando houver.  

• a manutenção preventiva e corretiva deve ser executada por técnicos 

habilitados e treinados.  

• E após a manutenção o executante deverá apresentar um relatório 

assinado, citando as condições de funcionamento do sistema, com 

informações como a hora, data e período de garantia dos serviços 

prestados  

• A manutenção deste subsistema é de responsabilidade da administração 

do condomínio. 

 

✓ Perda de garantia  

Todas as condições descritas no item 3.3 deste manual. 

 

 



72 
 

 

 

 

 

Rua José Gall, 185  Sala 01  - Dom Bosco – Itajaí/SC          

(47) 3344-1177          

www.terrassa.com.br 

 

6. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

Manutenção Predial é um conjunto de procedimentos regulares e programados 

visando a conservação e a preservação do condomínio e de todas as suas 

unidades, mantendo sua capacidade funcional e a segurança das instalações, 

de modo a garantir a integridade das pessoas e do seu patrimônio. A 

manutenção preventiva se destina a manter a integridade do imóvel durante toda 

a sua vida útil estimada, localizando e reparando eventuais deficiências que, com 

o passar do tempo, possam representar riscos para a segurança do imóvel e 

para os que o habitam ou frequentam, além de reduzir o desconforto ou o 

incômodo causado por fissuras e outros problemas menores. Uma boa 

manutenção preventiva proporciona também economia nos gastos do 

condomínio, em especial porque previne a ocorrência de danos de grande monta 

que normalmente representam elevadas despesas não previstas. 

Cabe ao proprietário (para as unidades) e ao síndico (para as áreas comuns) 

atualizarem o respectivo programa, podendo contratar uma empresa ou 

profissional especializado para auxiliar na elaboração e gerenciamento do 

projeto, conforme ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674.  

O imóvel adquirido foi planejado e executado para atender a vida útil de todo o 

sistema por muitos anos. Para que sua vida útil seja atingida é necessária a 

realização da manutenção preventiva. Cada sistema utilizado comporta-se de 

uma maneira e possui prazos para manutenção diferentes. Não deve ser 

realizada de modo improvisado e casual: deve ser entendida como um serviço 

técnico e realizada por empresas capacitadas ou especializadas ou, ainda, por 

equipe de manutenção local, conforme a complexidade.  

Para que a manutenção obtenha os resultados esperados de conservação e crie 

condições para que seja atingida a vida útil do imóvel, é necessária a 

implantação de um Sistema de Gestão de Manutenção que contemple o 

planejamento de atividades e recursos, bem como a execução de cada um deles 

de acordo com as especificidades 
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de cada empreendimento. A manutenção deve ser iniciada tão logo inicie o uso 

da edificação. No caso de unidades privativas, mesmo que estejam 

desocupadas, deve ser implantado o Programa de Manutenção.  

Os critérios para elaboração do Sistema de Gestão de Manutenção devem estar 

baseados nas Normas ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037.  

A contratação de empresas especializadas, de profissionais qualificados e o 

treinamento adequado da equipe de manutenção para a execução dos serviços 

são de extrema importância. Recomenda-se também a utilização de materiais 

de boa qualidade na construção, preferencialmente seguindo suas 

especificações. No caso de peças de reposição de equipamentos, utilizar artigos 

originais.  

As manutenções devem ser registradas para fins de comprovação de execução 

e para cumprimento das garantias. 

O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade e 

corresponsável pela realização e custeio da manutenção das áreas comuns. 

O Síndico é responsável pela realização da manutenção das áreas comuns. 

Todas as manutenções realizadas pelo proprietário deverão ser registradas e 

comprovadas mediantes a apresentação de notas fiscais, recibos, contratos, 

laudos, certificados, termos de garantia e demais comprovantes de realização 

dos serviços, para que a garantia dos sistemas seja assegurada.  

Devem ser mantidos registros legíveis e disponíveis para prover evidências da 

efetiva implementação do programa de manutenção, do planejamento, das 

inspeções e da efetiva realização das manutenções durante o período de vida 

útil dos sistemas construtivos da edificação, para eventual comprovação em 

demandas. 

Cada registro deverá conter:  identificação; funções dos responsáveis pela coleta 

dos dados que compõem o registro; estabelecimento da forma e do período de 

arquivamento do registro. 

A organização e a coleta de dados devem ser registradas de forma a indicar os 

serviços de manutenções, bem como alterações realizadas. 
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O programa de manutenção deve conter orientações para a realização da 

inspeção. É recomendável que o manual indique a realização de laudos de 

inspeção da manutenção, uso e operação, a serem realizados periodicamente 

por profissionais habilitados registrados nos conselhos profissionais 

competentes. Esses laudos devem ser anexados à documentação e registros da 

edificação e poderão ser solicitados pelo incorporador, construtor, proprietário 

ou condômino e seguir as definições das normas especificas do assunto. 

✓ Modelo para a elaboração do programa de manutenção 

preventiva 

A elaboração deste modelo teve como base o anexo A da norma ABNT NBR 

5674. 
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6.1. Aspectos gerais de conservação 

 

✓ Responsabilidade pelos Defeitos da Construção 

Pelos defeitos de construção aparentes ou visíveis: Estes defeitos, como 

diz o próprio nome, são aparentes ou visíveis de fácil percepção. Por ocasião da 

entrega das chaves do seu imóvel deverá ser feita uma vistoria conjunta e acertada 

com a construtora, para que os eventuais reparos a serem efetuados, bem como os 

prazos para as reparações sejam acertados. 

Pelos defeitos ocultos: Estes defeitos são os que aparecem com o uso. São 

defeitos que não atentam à solidez e segurança dos edifícios ou de outras construções 

consideráveis. Terá um prazo de 90 dias para a reclamação de vícios ocultos, 

contados a partir do aparecimento 

✓ O Limite da Responsabilidade 

 A construtora não se responsabiliza pelos danos causados pelo mal uso do 

imóvel, pelo desgaste natural dos materiais e por modificações do projeto original, 

executadas posteriormente, cancelando quaisquer garantias. A garantia de aparelhos 

e equipamentos, de um modo geral, instalados em seu apartamento será dada pelo 

próprio fabricante.  O condomínio deverá fazer contrato de manutenção com os 

fornecedores de equipamentos, elevadores, por exemplo. A construtora não 

substituirá ou fará reparos em peças que sofram desgastes naturais pelo uso imóvel, 

de acidentes de qualquer natureza caso fortuito por instalação e serviços executados 

por terceiro  

✓ Reforma após entrega das chaves 

Qualquer reforma na unidade ou nas áreas de uso comum do edifício que 

envolvam demolição ou construção de paredes, aberturas ou fechamento de vãos, 

modificações nas instalações elétricas ou hidráulicas, devem ser precedidas de 

consulta aos projetos, cujas cópias encontram-se no condomínio, juntamente com 

toda a documentação pertinente, para avaliação da real possibilidade de execução. 
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✓ Disposições gerais 

• A Construtora se obriga a fornecer o Manual do Sindico, bem como o 

esclarecimento para o seu uso correto e dos prazos de garantia e manutenções a 

serem feitas na unidade; 

• A Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de 

assistência técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme 

constante no termo de garantia; 

• A Construtora se obriga a prestar o serviço de atendimento ao cliente para 

orientações e esclarecimentos de dúvidas referente à manutenção preventiva e 

garantia; 

• O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme 

as orientações constantes neste manual do proprietário, sob pena de perda de 

garantia; 

• O proprietário é responsável pela manutenção preventiva de sua unidade e é 

corresponsável pela manutenção preventiva do conjunto da edificação, conforme 

estabelecido nas normas técnicas e no manual do proprietário, obrigando-se a permitir 

o acesso do profissional destacado pela construtora, para proceder às vistorias 

técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia; 

• No caso de revenda, o proprietário se obriga a transmitir as orientações sobre 

o adequado uso, manutenção e garantia do seu imóvel, ao novo condômino 

entregando os documentos e manuais correspondentes; 

• Constatando-se, na visita de avaliação dos serviços solicitados, que os 

mesmos não estão enquadrados nas condições da garantia, será cobrada uma taxa 

de visita e não caberá à construtora a execução dos serviços. 

 



86 
 

 

 

 

 

Rua José Gall, 185  Sala 01  - Dom Bosco – Itajaí/SC          

(47) 3344-1177          

www.terrassa.com.br 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1. Serviços de mudanças e transporte de 

móveis  

Por ocasião das mudanças, é aconselhável que se faça um planejamento, 

respeitando o Regulamento Interno do Condomínio e prevendo a forma de 

transporte dos móveis, levando-se em consideração as dimensões dos 

elevadores, escadarias, rampas e os vãos livres das portas.  

Abaixo estão listadas algumas dimensões e características das vias de acesso 

e de circulação da edificação:  

✓ Os portões de acesso de veículos no térreo são do tipo basculante e tem 

como medida de vão livre 3,40 x 2,15 metros;  

Os elevadores de serviço/social têm as seguintes dimensões e capacidade de 

carga:  

✓ Capacidade: 8 passageiros ou 600 Kg.  

✓ Cabine: 2,20 m de altura x 1,10 m de largura x 1,40 m de profundidade.  

✓ Porta: 0,80m de largura e altura de 2,00m.  

✓ As portas de entrada das unidades medem 0,80 m de largura x 2,10 m 

altura;  

✓ A escadaria poderá ser utilizada e possui portas corta fogo de 0,85 m de 

largura x 2,10 m de altura, as portas não deverão ficar abertas após a 

passagem;  

✓ As portas de entrada, são Hall Externo porta com 2,05 de largura x 

2,15m de altura e Hall Interno porta com 2,40 m de largura e 2,15 de 

altura. 

 

É de responsabilidade do usuário a verificação da abertura total do portão de 

acesso de veículos, bem como a comunicação com a portaria para evitar o 

fechamento acidental do portão. A Construtora e a Incorporadora não se 
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responsabilizam por qualquer dano decorrente das atividades de mudança e 

transporte.  

Havendo necessidade de transporte vertical pelo lado de fora do edifício, o 

proprietário deverá procurar o síndico para definir a logística. A Construtora e a 

Incorporadora não prestam esse serviço e nem se responsabilizam por qualquer 

dano decorrente dessa atividade.  

Compete ao Condomínio vistoriar a entrada e saída dos prestadores de serviço 

prevenindo a movimentação de materiais/ bens não autorizados, principalmente 

retiradas.  

 

ATENÇÃO  

Qualquer dano causado pela falta de observação das medidas e abertura de 

portões, portas e elevadores, na ocasião das mudanças, será de 

responsabilidade dos usuários. A Construtora e a Incorporadora não se 

responsabilizam por qualquer dano decorrente das atividades de mudança 

e transporte.  

7.2. Modificações e reformas 

 

A partir do momento do recebimento das chaves e consequente posse do imóvel, 

a responsabilidade pela conservação do mesmo será inteiramente dos usuários, 

independentemente das garantias. 

legais. Da mesma forma, as alterações nas áreas comuns, serão de inteira 

responsabilidade do Condomínio após o recebimento das áreas comuns (mesmo 

que com ressalvas).  

Realizar alterações das características originais do imóvel, como abertura de 

paredes, banheiras e etc. é proibido e acarretam a perda da garantia, pois 

afetam o desempenho estrutural, térmico, acústico e de outros sistemas da 

própria unidade, das unidades vizinhas e das áreas comuns do edifício.  

Quaisquer reformas internas, desde que não alterem as condições originais, 

devem ser realizadas sob a orientação de profissionais/empresas qualificados, 

mediante prévia comunicação ao condomínio e, deverá seguir obrigatoriamente, 
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a norma da ABNT NBR 16280:2014 - Reforma em edificações — Sistema de 

gestão de reformas — Requisitos.  

Consulte sempre os responsáveis técnicos pelos projetos, para avaliar as 

implicações das modificações a serem executadas com relação às condições de 

estabilidade, segurança, salubridade e conforto das áreas do condomínio.  

A consulta aos responsáveis técnicos ou aos projetistas deverá ser feita 

obrigatoriamente pelo responsável técnico pela reforma.  

As fachadas são parte integrante de um todo que pertence ao condomínio, não 

admitindo quaisquer alterações, inclusive, mas não apenas, de cores, formatos, 

acabamentos, posicionamentos de janelas e terraços sem a prévia aprovação 

do condomínio. Todas as reformas e/ou alterações de projeto devem ser 

comunicadas e aprovadas pelo condomínio, antes de se iniciar a respectiva 

execução. As alterações nas áreas comuns, incluindo a alteração de elementos 

na fachada, só poderão ser feitas após aprovação em Assembleia de 

Condomínio, conforme especificado na Convenção e/ou Regulamento Interno do 

Condomínio.  

• As peças estruturais de concreto fazem parte de um conjunto que não 

deve ser alterado, sob pena de estar comprometida a respectiva 

estabilidade. Outro cuidado que deve ser tomado quanto à estrutura é o 

de se respeitarem as cargas que foram projetadas para serem suportadas 

pelas lajes.  

• Antes de executar qualquer tipo de modificação ou reforma, verifique se 

os azulejos, cerâmicas, granitos, louças, metais, etc., ainda fazem parte 

das linhas de produção dos fabricantes ou fornecedores, e fique atento 

aos dados técnicos colocados neste manual.  

• Sendo assim, nunca confie os serviços de reforma a pessoas 

tecnicamente não habilitadas.  
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ATENÇÃO 

No caso de reformas/alterações, sejam estas pequenas - como 

substituições de tomadas e perfurações de parede - ou de maior magnitude 

- como modificações de planta, atentar às informações que seguem.  

 

A construtora TERRASSA, não é responsável pela aprovação de modificações. 

A Assistência Técnica disponibilizada pela TERRASSA compreende apenas 

serviços de manutenção e reparos de vícios construtivos isto não inclui em 

hipótese alguma, vícios, falhas ou danos oriundos de reformas.  

 

Depois do empreendimento entregue, quaisquer modificações serão de inteira 

responsabilidade dos proprietários/condomínio, e deverão ser executadas por 

profissional habilitado, que assume responsabilidade técnica pela respectiva 

execução. Seguem algumas orientações que deverão ser seguidas:  

• Contratar um profissional que se responsabilize tecnicamente e recolha a 

ART ou RRT de execução da reforma. Caso ainda não seja do seu 

conhecimento, a norma de reformas ABNT NBR 16.280 deve ser seguida 

na sua versão vigente.  

• Compatibilizar a planta de modificações (por menor que seja) com os 

respectivos projetos originais do empreendimento: arquitetônico, elétrico, 

hidráulico, gás, ar condicionado, telefonia e outros. Se precisar de 

informações adicionais dos projetos, favor consultar os projetistas que 

seguem listados no presente manual. Solicitar aprovação das 

modificações junto ao projetista de estruturas. Este deverá ser contratado 

para fornecer um laudo atestando que as modificações desejadas não 

venham a afetar a estabilidade do edifício. Esse laudo deverá ser 

encaminhado ao condomínio também. Os custos decorrentes da 

contratação do(s) projetista(s), correrão única e exclusivamente por parte 

do interessado contratante, ou seja, do proprietário da unidade ou do 

condomínio quando se tratar da área comum, não cabendo a 
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Incorporadora/Construtora nenhum tipo de ônus, consultoria ou qualquer 

outro tipo de responsabilidade neste particular. 

• Apresentar as modificações desejadas ao síndico. Conforme a norma 

acima citada, ele é o responsável pelas alterações no condomínio. 

 

ATENÇÃO  

É proibida reforma nas churrasqueiras e dutos das unidades, inclusive seu 

fechamento ou retirada parcial ou total, pois a exaustão é coletiva e tais 

mudanças afetarão o funcionamento e segurança das unidades e da área 

comum, responsabilizando-se o usuário pelos danos causados aos outros 

proprietários e/ou ao Condomínio.  

7.3. Instruções para ligação de gás da 

unidade 

 

Para que seja realizada a implantação da cobrança individualizada do seu gás, 

é necessário que cada condômino realize o cadastro do seu apartamento. 

Para se cadastrar no Portal de autoatendimento da Ultragaz seguindo o passo 

a passo abaixo:   

1    Realizar o acesso pelo Google Chrome ao Site: www.ultragaz.com.br  

2    Clicar em: Área do cliente  

3    Clicar em: Condomínio – Portal Auto Atendimento  

4    Clicar em: Primeiro acesso registre-se   

5    Inserir o código de auto cadastro:.... 

6    Localizar seu Bloco  

7    Localizar o número do seu apartamento  

8    Inserir o Número do CPF do novo morador   

9    Clicar em Pesquisar   

10   Realizar o cadastro, preenchendo as informações solicitadas  

11   Finalizar cadastro flegando em concordo  

https://www.ultragaz.com.br/
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Após o cadastro, o prazo para o religue são de até dois dias úteis.  Caso haja 

alguma dúvida estamos à disposição. 
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EQUIPE TÉCNICA E 

FORNECEDORES 
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8. INFORMAÇÕES SOBRE EQUIPE TÉCNICA, 

FORNECEDORES E MATERIAIS UTILIZADOS 

 

EQUIPE TÉCNICA – PROJETOS 

 

 

EQUIPE TÉCNICA – INSTALAÇÕES 
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FORNECEDORES 
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MATERIAIS UTILIZADOS 
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CONCESSIONÁRIAS 

 

Energia: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc 

Telefone: 0800 48 0196 

 

Água e esgoto – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Itajaí – SEMASA 

Telefone: 3344-9000 
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9. PROJETOS EXECUTIVOS DOS APARTAMENTOS 

 

APARTAMENTOS FINAL 01 

 
Projeto Hidráulico 

 

Projeto Elétrico  
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APARTAMENTOS FINAL 02 

 
Projeto Hidráulico 

 

Projeto Elétrico 
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APARTAMENTOS FINAL 03 

 
Projeto Hidráulico 

 

Projeto Elétrico 
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APARTAMENTOS FINAL 04 

 
Projeto Hidráulico 

 

Projeto Elétrico 
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APARTAMENTOS FINAL 05 

 
Projeto Hidráulico 

 

Projeto Elétrico 
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APARTAMENTOS FINAL 06 

 
Projeto Hidráulico 

 
Projeto Elétrico 
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